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ในอดีตพืน้ท่ีลุม่ภาคกลางของประเทศไทยเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมซึง่น า้ไหลผ่านได้สะดวกในชว่ง

ฤดนู า้หลาก ระดบัน า้ท่วมจงึมีระดบัเพียง 1.00 - 1.20 เมตร ดงันัน้บ้านไทยในอดีต จงึมีลกัษณะยกใต้ถนุ
สงู 1.50-1.80 เมตร  รวมถงึความสงูของคนไทยโดยเฉลี่ยไมถ่งึ 1.80 เมตร จงึท าให้ความสงูของใต้ถนุ
บ้านทรงไทยสงูเพียงพอและเหมาะสมกนัคนไทย เมื่อน า้ท่วม บ้านเรือนไทยก็ยงัสามารถใช้งานได้  

จากกรณีท่ีน า้ท่วม พ.ศ. 2554  ท่ีผ่านมา พบวา่น า้ท่วมสงูกวา่ 1.50 - 1.80 เมตร  จนบางพืน้ท่ี 
น า้ท่วมสงูถงึ 3.00-4.00 เมตรโดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุม่ ลุม่น า้เจ้าพระยา-ท่าจีน ดงันัน้บ้านทรงไทยใน
อดีตจงึไมใ่ช่ค าตอบของการอยู่อาศยัในอนาคตของพืน้ท่ี ท่ีมีโอกาสประสบปัญหาน า้ท่วมอีกตอ่ไป การ
เกิดน า้ท่วมใหญ่ครัง้นีเ้ป็นเพียงสญัญาณบอกถงึความรุนแรงของภยัธรรมชาติท่ีเพ่ิมขึน้ 

งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์ คือ 1.เพ่ือศึกษาตัวแปร การออกแบบบ้านลอยน า้โดยระบบทุ่นท่ีมี
เสถียรภาพการลอยท่ีดี สามารถรับน า้หนกับรรทุกได้มาก ราคาไม่แพง กนัความร้อน ความชืน้ได้ดี และ
ก่อสร้างรวดเร็ว ผนวกเทคโนโลยีผลิตพลงังานทดแทนจากธรรมชาติ ท าให้อยู่ได้ด้วยตวัเอง เกิดรูปแบบ
การอยู่อาศยัท่ียัง่ยืน (sustainable living) 2. วิเคราะห์ คดัเลือกตวัแปรโดย ศกึษา เปรียบเทียบในด้าน
รูปทรง วัสดุ ราคา ระยะเวลา ขัน้ตอนการก่อสร้าง การลดภาระการท าความเย็น และผนวกการใช้
พลงังานทดแทน เพ่ือน ามาเป็นข้อก าหนดในการออกแบบ นวตักรรมบ้านลอยน า้  3.เพ่ือก่อสร้างบ้าน
ลอยน า้ เพ่ือทดสอบตวัแปร  4. ประเมิน และสรุปผลการวิจยั   

 ผลท่ีได้จากการวิจยั คือผลการศกึษาตวัแปร หลกัการออกแบบและก่อสร้างบ้านลอยน า้ระบบ
ทุ่นขนาด 25.2 ตารางเมตร ท่ีมีระยะจมฐานอาคารเท่ากับ 6.80 เซนติเมตร ระยะจุดศูนย์ถ่วงท่ี 1.14 
เมตร ขณะท่ีบ้านพกัทัว่ไปมีระยะจุดศนูย์ถ่วงท่ี 1.50 เมตรกรณีความสงูอาคารเท่ากนั (3เมตร) สามารถ
รับน า้หนกับรรทกุมากท่ีสดุ 7 ตนั โดยรับน า้หนกั 295 กิโลกรัม ตอ่ 1 ตารางเมตร ซึง่บ้านลอยน า้นี ้มีราคา
ค่าวสัดปุระมาณ 459,705 บาท ระยะเวลาการก่อสร้างไม่เกิน 7 วนั สามารถลอยน า้และเคลื่อนท่ีได้ใน
ยามน า้ท่วม ประหยดัภาระในการท าความเย็นกวา่บ้านพกัทัว่ไป 14 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกบับ้านทัว่ไป  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เหตกุารณ์น า้ทว่มครัง้ใหญ่ปี 2554 ท่ีผ่านมาได้กลายเป็นปัญหาระดบัประเทศทัง้
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ และมีผลกระทบตอ่ เศรษฐกิจ สงัคม และชีวิตประจ าวนัของคน
ไทยไม่ต ่ากว่า 3 เดือน แม้ว่าในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ก็เคยประสบกับ
ปัญหาน า้ทว่ม หรือชว่งฤดนู า้หลาก น า้ป่าไหลบา่เข้าทว่มบ้านเรือนและท่ีนาท่ีอยู่บริเวณราบลุ่มทกุ
ปีอยู่แล้ว ความสงูโดยเฉล่ีย 1 เมตร หากแตส่มยัก่อนพืน้ท่ีส่วนมากยงัเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมซึ่งน า้
ไหลผา่นได้สะดวก (flood plane) บ้านเรือนไทยถกูออกแบบให้ยกพืน้บ้านขึน้สงู และเกิดเป็นใต้ถนุ 
ซึง่ท าหน้าท่ีเหมือนลานอเนกประสงค์ท่ีโลง่ และยงัเป็นพืน้ท่ี ท่ีปลอ่ยให้น า้ไหลผา่นได้ดี  

ปัจจบุนันีไ้ด้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพของผงัเมืองจากพืน้ท่ีราบลุ่มเกษตรกรรม 
ไร่นา เปล่ียนเป็นอาคารบ้านเรือน ท่ีพกัอาศยั และโรงงานอตุสาหกรรม การสร้างอาคารเหล่านีท้ า
ให้เกิดการถมท่ีดนิให้สงูขึน้ จงึท าให้พืน้ท่ีๆเคยเป็นทางผ่านของน า้ (flood way) ถกูท าลายไป และ
แทนท่ีด้วยหมูบ้่านจดัสรร และโรงงานอตุสาหกรรม เหตนีุท้ าให้ปริมาณน า้ท่ีท่วมมีระดบัสงูขึน้กว่า 
3 เมตร การเกิดน า้ท่วมใหญ่ปี 2554 เป็นเพียงสญัญาณเตือนของภยัธรรมชาติท่ีเพิ่มขึน้และอาจ
เกิดขึน้อีกทุกปี ดังนัน้ บ้านไทยในอดีตจึงไม่อาจรับมือภัยน า้ท่วมในปัจจุบันและไม่อาจแก้ไข
ปัญหาในด้านท่ีอยูอ่าศยัในยามน า้ทว่มได้อีกตอ่ไป 

ในอดีตพืน้ท่ีลุม่ภาคกลางของประเทศไทยเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมซึ่งน า้ไหลผ่านได้
สะดวกในชว่งฤดนู า้หลาก ระดบัน า้ทว่มจงึมีระดบัเพียง 1.00 เมตร - 1.20 เมตร ดงันัน้บ้านไทยใน
อดีต จึงมีลกัษณะยกใต้ถุนสูง 1.50-1.80 เมตร  รวมถึงความสงูของคนไทยโดยเฉล่ียไม่ถึง 1.80 
เมตร จึงท าให้ความสูงของใต้ถุนบ้านทรงไทยสูงเพียงพอและเหมาะสมกันคนไทย เม่ือน า้ท่วม
บ้านเรือนไทยก็ยงัสามารถใช้งานได้  

จากกรณีท่ีน า้ทว่ม พ.ศ. 2554  ท่ีผ่านมา พบว่าน า้ท่วมถึง 1.50 - 1.80 เมตร  ใน
บางพืน้ท่ีท่วมสูงถึง 3.00-4.00 เมตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม ลุ่มน า้เจ้าพระยา-ท่าจีน ดงันัน้
บ้านทรงไทยในอดีตจึงไม่ใช่ค าตอบของการอยู่อาศยัในอนาคตของพืน้ท่ีๆประสบปัญหาน า้ท่วม
อีกต่อไป การเกิดน า้ท่วมใหญ่ครัง้นีเ้ป็นเพียงสัญญาณบอกถึงความรุนแรงของภัยธรรมชาติท่ี
เพิ่มขึน้ เหตผุลท่ีความรุนแรงของน า้ทว่มมีมากขึน้ ส่วนหนึ่งมาจากช่วง 10-20 ปีท่ีผ่านมาประเทศ
ไทยมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมากกว่าในอดีต และเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพของผงั
เมืองจากพืน้ท่ีท่ีเคยเป็นพืน้ท่ี เกษตรกรรมและไร่นาเปล่ียนมาเป็น อาคาร บ้านเรือน ท่ีพกัอาศยั 
และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น การสร้างอาคารเหล่านีส้่วนใหญ่ จะน าดินมาถมพืน้ท่ีลุ่ม ท่ีเคย



 

 

ใช้เป็นทางผา่นของน า้หลาก (flood way) ตามฤดกูาลและเม่ือพืน้ท่ีลุ่มถกูท าลายไป จึงท าให้น า้ท่ี
ท่วมมีระดบัสงูขึน้ เพราะพืน้ท่ีลุ่มเหล่านี ้(flood plane) ถกูแทนท่ีด้วยดินท่ีถมสงูขึน้จากหมู่บ้าน
จดัสรร และโรงงานอตุสาหกรรมสมยัใหม่ท่ีมาขวางกัน้ทางน า้ น า้ท่ีหลากถกูแทนท่ีด้วยเมืองท าให้
ระดับน า้สูงขึน้ เหตุนีจ้ึงมีการแก้ปัญหาด้วยการสร้างเข่ือนให้สูงขึน้เพ่ือบังคับทางน า้แต่เป็น
แนวทางท่ีต้องใช้ต้นทนุสงู 

เหตุการณ์น า้ท่วมในปี พ.ศ. 2554 ท่ีผ่านมาหลายท่านอาจคิดว่าเป็นเพราะ
สภาวะโลกร้อนท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นปัจจยัท่ีเกิดจากธรรมชาต ิ
แต่สาเหตสุ าคญัอีกสาเหตหุนึ่งของน า้ท่วมในครัง้นี ้เกิดจากปัจจยัการกระท าของมนุษย์ ในการ 
การพฒันาสิ่งปลูกสร้างสมยัใหม่ บนท่ีดินและผงัเมือง ซึ่งเหตกุารณ์น า้ท่วมเช่นนีก็้มี แนวโน้มท่ี
เกิดขึน้ได้อีกในอนาคต 

 
ภาพท่ี 1-1 แสดงระดบัน า้ยามปกตใินอดีต 

 
ภาพท่ี 1-2 แสดงระดบัน า้ทว่มในอดีต  

 



 

 

 
ภาพท่ี 1-3 แสดงระดบัน า้ทว่มในปัจจบุนัท่ีสงูขึน้เน่ืองจากการถมท่ีขวางทางน า้ไหล 

 

แนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคตควรค านึงการก าหนดการใช้ท่ีดินและก าหนดพืน้ท่ี
รับน า้และยอมให้น า้ไหล (flood plane) ดงัพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัท่ี
พระองค์พระราชทานค าแนะน าในการแก้ปัญหาอทุกภยัใหญ่ในปี พ.ศ.2538 เก่ียวกบัเร่ืองทางน า้
ผ่าน น า้ไหล หรือ ฟลดัเวย์ (flood  way) เพ่ือให้ชีวิตการเป็นอยู่ของคนจ านวนมากมีทางออกจาก
ปัญหาแต่การแก้ไขปัญหานัน้ท าได้ยากและใช้ระยะเวลานาน เน่ืองจากต้องเร่ิมแก้ไขท่ีนโยบาย
ด้านผงัเมือง วิธีแก้ไขปัญหาน า้ทว่มนอกจากจะป้องกนัน า้ท่ีจะเข้ามาท่วมในเมือง ยงัมีอีกวิธีท่ีจะมี
คณุภาพในการใช้ชีวิตประจ าวนัได้ยามเกิดภยัน า้ทว่ม โดยไมส่ญูเสียชีวิต ทรัพย์สินภายในบ้าน ไม่
จ าเป็นต้องพึ่งพาระบบสาธารณูปโภคจากระบบส่วนกลาง โดยแนวความคิดนีเ้ป็นจุดเร่ิมใน
การศกึษาวิจยั นวตักรรมบ้านลอยน า้ 

1.2       วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.2.1 ศกึษาตวัแปร ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบ ก่อสร้างบ้านลอยน า้ด้วยระบบ
ทุน่ท่ีมีเสถียรภาพในการลอยน า้ท่ีดี ก่อสร้างเร็ว ราคาไม่แพง และการประยกุต์ใช้พลงังานทดแทน
ส าหรับอาคาร 

1.2.2 ออกแบบบ้านลอยน า้โดยการวิเคราะห์ คัดเลือกตัวแปรส าคัญ ด้าน
เสถียรภาพการลอยน า้ท่ีดี ก่อสร้างเร็ว ราคาไม่แพง และการประยุกต์ใช้พลงังานทดแทนส าหรับ
อาคาร 

1.2.3 ก่อสร้างบ้านลอยน า้ เพ่ือทดสอบตวัแปร 
1.2.4 ประเมิน และสรุปผลการวิจยั               

1.3 ขอบเขตของการวิจัย    

1.3.1 บ้านลอยน า้ท่ีใช้ระบบทุน่ลอยเทา่นัน้ 



 

 

1.3.2 บ้านขนาดเล็กส าหรับอยูอ่าศยัได้ 2-3 คน พืน้ท่ีประมาณ 25 ตารางเมตร 
1.3.3 วัสดุท่ี น า้หนักเบา ราคาไม่แพง หาง่าย และช่วยในการ ประหยัด

พลงังาน 
1.3.4 บ้านลอยน า้ประเภทท่ีไมส่ามารถขบัเคล่ือนได้ด้วยตวัเอง   

1.4 ค าจ ากัดความในการวิจัย 
1.4.1 บ้านลอยน า้ คือ บ้านท่ีสามารถลอยน า้โดยทุ่นลอย 
1.4.2 บ้านอาศยัท่ีก่อสร้างโดยวิธีทัว่ไป คือ บ้านท่ีก่อสร้างด้วย อิฐ คอนกรีต 

โดยระบบเสา คาน 
1.4.3  EIFS คือ ระบบผนงัฉนวนกนัความร้อนภายนอกท่ีมีโฟมเป็นแกนกลาง 

(Exterior Insulation and Finished System) ความหนาหลากหลายตามการใช้งาน โดยผนงั EIFS 
หนา 3 นิว้ มีความสามารถในการกันความร้อนได้เทียบเท่าผนังก่ออิฐหนา 2 เมตร (สุนทร 
บญุญาธิการ, 2545: 160) 

1.5   ระเบียบวิธีการศึกษา 

 มีเสถียรภาพในการลอยตวัท่ีดี สามารถลอยได้ตัง้แตร่ะดบัน า้ท่ีสูง หรือต ่า และ
ตวับ้านสามารถตัง้อยู่บนพืน้ดินได้แม้ไม่มีเหตกุารณ์น า้ท่วม ราคาไม่แพง มีระบบผลิตพลังงาน
ทดแทนจากธรรมชาต ิรวมถึงน า้หนกัเบาสามารถเคล่ือนย้ายได้ด้วยแรงคนตัง้แต ่6-10 คน 

1.5.1  ศกึษาตวัแปร ท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบ ก่อสร้างบ้านลอยน า้ด้วยระบบ
ทุ่นท่ีมีเสถียรภาพในการลอยน า้ท่ีดี ก่อสร้างเร็ว ราคาไม่แพง และการประยกุต์ใช้พลงังานทดแทน
ส าหรับอาคาร 

การศกึษาท่ี 1   เปรียบเทียบรูปทรง เพื่อหาตวัแปรท่ีมีเสถียรภาพ  ด้าน
ระยะจดุศนูย์ถ่วง (center of gravity) ต ่า แรงลอยตวั ปริมาณการใช้วสัด ุการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี
ภายในของรูปทรง และด้านการกนัแดด  

การศึกษาท่ี 2   เปรียบเทียบวสัด ุในด้าน ราคา น า้หนกัเบา เพ่ือหา
ตวัแปรท่ีมีผลตอ่ ราคา ระยะเวลาการก่อสร้าง และประสิทธิภาพการกนัความร้อนของวสัด ุ

การศึกษาท่ี 3   ระยะการจมน า้ของฐานอาคาร ผลทดสอบการลอยตวั 
ผลทดสอบรับน า้หนกั ผลทดสอบระบบพลงังานสะอาดท่ีใช้ ผลเปรียบเทียบปริมาณไฟฟ้า ภาระ
การท าความเย็น เปรียบเทียบขัน้ตอน และวิธีการก่อสร้างบ้านลอยน า้กับบ้านท่ีก่อสร้างด้วยวิธี
ทัว่ไป ศกัยภาพในการใช้พลงังานทดแทน 
 



 

 

1.5.2      ออกแบบบ้านลอยน า้ โดยการวิเคราะห์ คดัเลือกตวัแปรส าคญั ด้าน
เสถียรภาพการลอยน า้ท่ีดี ก่อสร้างเร็ว ราคาไม่แพง และการประยุกต์ใช้พลงังานทดแทนส าหรับ
อาคาร 

1.5.3       ด าเนินการก่อสร้างบ้านลอยน า้ตามแนวคิดการออกแบบท่ีก าหนดจาก
ขัน้ตอนท่ี 1.5.2 ในด้านการวิเคราะห์ คัดเลือกตวัแปรในด้าน รูปทรง การใช้พืน้ท่ีภายใน การกัน
แดด ระยะจมของฐาน (ทุ่น) อาคาร วิธีการเลือกใช้วัสดุ รูปแบบ ลักษณะ วิธีการก่อสร้าง 
ระยะเวลาการก่อสร้าง และ ระบบไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
 

1.5.4     ประเมินผล และสรุปผลการใช้งานอาคารโดยประเมินผลเปรียบเทียบตวั
แปรท่ีตัง้ไว้ ดงัหวัข้อตอ่ไปนี ้ 

1.5.4.1    ด้านเสถียรภาพการลอยน า้ท่ีดี  
1.5.4.2    ด้านการก่อสร้างท่ีเร็ว และประหยดัวสัดกุ่อสร้าง  
1.5.4.3    ด้านประหยดัการใช้พลงังาน และราคาท่ีไมแ่พง  
1.5.4.4    ด้านระบบพลงังานทดแทนส าหรับอาคาร 
 

1.6      ประโยชน์ที่ได้รับ  
1.6.1       ตัวแปรท่ีส าคัญในการออกแบบ เพ่ือก่อสร้างบ้านลอยน า้ในด้าน 

เสถียรภาพการลอยท่ีดี ก่อสร้างง่าย เร็ว ประหยดั ผนวกเทคโนโลยีผลิตพลงังานทดแทนท่ีสะอาด 
และแก้ไขปัญหาขาดแคลนท่ีอยูอ่าศยั ยามเกิดอทุกภยัได้ทนัที 

1.6.2       แนวทางการออกแบบ เพ่ือก าหนดเป็นหลกัการออกแบบบ้านลอยน า้ 
เพ่ือให้ได้ผลตามตวัแปรท่ีตัง้ 

1.6.3      บ้านลอยน า้ ท่ีมีเสถียรภาพการลอยท่ีดี ก่อสร้างง่ายและเร็ว ประหยดั
คา่ก่อสร้าง ผนวกเทคโนโลยีผลิตพลงังานสะอาด และแก้ไขปัญหาขาดแคลนท่ีอยู่อาศยั ยามเกิด
อทุกภยัได้ทนัที 

1.6.4 ผลการประเมินคุณภาพของบ้านลอยน า้ และผลสรุปการศึกษา 
นวตักรรมบ้านลอยน า้ ท่ีมีเสถียรภาพการลอยท่ีดี ก่อสร้างง่าย เร็ว ประหยดั ผนวกเทคโนโลยีผลิต
พลงังานสะอาด และแก้ไขปัญหาขาดแคลนท่ีอยูอ่าศยั ยามเกิดอทุกภยั 
  
 
 



 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  โครงการวิจยั นวตักรรมบ้านลอยน า้ท่ีอยู่อาศยัยุคอนาคต เป็นการศึกษาตวัแปร ในการ

ออกแบบ ก่อสร้างบ้านลอยน า้ด้วยทุน่ให้มีเสถียรภาพในการลอยน า้ท่ีดี ก่อสร้างเร็ว ราคาไม่แพง มี
คณุภาพในการใช้ชีวิตประจ าวนั และสามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าได้เองด้วยแผงโซล่าร์เซลล์  ดงันัน้ 
เพ่ือท่ีจะสามารถด าเนินการวิจยัอย่างถกูต้อง และครอบคลมุตวัแปรได้ครบถ้วน จ าเป็นต้องศกึษา
หลกัทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องซึง่สามารถแบง่เป็นหวัข้อได้ ดงันี ้

2.1 ศกึษาบ้านแพของไทยในอดีตถึงปัจจบุนั  

2.2 ทฤษฎีเบือ้งต้นเก่ียวกบัการลอยตวัของวตัถใุนของไหล 

2.3 กรณีศกึษาบ้านลอยน า้ในยคุปัจจบุนัทัง้ในและตา่งประเทศ 
2.4 พลงังานท่ีใช้ในบ้านพกัอาศยั และเทคนิคการประหยดัพลงังาน 
2.5 ระบบผลิตไฟฟ้าพลงัเซลล์แสงอาทิตย์ 

 
2.1  ศึกษาวัสดุบ้านแพของไทยในอดีตถงึปัจจุบัน 
 

 

 
ภาพท่ี 2-1  บ้านแพในอดีต (บ้านแพในอดีต, 2551: ออนไลน์) 



 

 

คนไทยท่ีอาศยัอยู่ริมแม่น า้เจ้าพระยายุคอดีต ในประวตัิศาสตร์มีกล่าวถึงตัง้แต่
ช่วงรัชกาลท่ี1 นิยมสร้างบ้านอยู่บนแพ ใช้ทัง้พกัอาศยัและค้าขาย เพราะแม่น า้เป็นศนูย์กลางของ
สงัคมอีกแห่งหนึ่งในอดีตถือเป็นเส้นทางคมนาคมหลกั ท าให้สายน า้คือชีวิตของคนไทยในยคุอดีต 
คนไทยบางส่วนยงัคงเกิดและอาศยัอยู่ในเรือ ซึ่งสญัจรขนส่งสินค้า ล่องไปตามตา่งเมือง แม้คน
ท่ีมาจากตา่งเมือง แล้วเข้ามาค้าขายในกรุงเทพในยุคอดีตนิยมสร้างเรือนแพเพราะไม่ต้องมีท่ีดิน
เป็นของตนเอง สะดวกในการลอ่งเรือน าสินค้าไปยงัตา่งเมือง 

เรือนแพ หมายถึง  เรือนท่ีสร้างอยู่ในน า้ อยู่บนแพทัง้หลงั โดยมีลกัษณะและ
สว่นประกอบโดยทัว่ไปเหมือนกบัเรือนไทยเดมิ เพียงแตก่ารลอยอยู่ในน า้อาศยัแพท่ีเป็นทุ่นลอยน า้ 
เรือนแพจึงแยกได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนตวัเรือนและส่วนแพท่ีเป็นทุ่นลอยน า้ แพเป็นส่วนส าคญัท่ี
รับน า้หนกัของเรือน สว่นใหญ่จะใช้แพไม้ไผ่ ลกัษณะแพท่ีเป็นทุ่นลอยน า้ตอ่มาจึงเปล่ียนจากไม้ไผ่
ไปใช้ถงัน า้มนั ซึง่ในปัจจบุนั นิยมใช้ถงัน า้มนั เหล็ก ขนาด 200 ลิตรในการท าเป็นทุน่ลอย 

 

 
 

ภาพท่ี 2-2  ตวัอยา่งแพยคุปัจจบุนั แบบตดัตามขวาง (การสร้างบ้านแพ, 2548 : ออนไลน์) 



 

 

 
ภาพท่ี 2-3  ตวัอยา่งแพยคุปัจจบุนั แบบตดัตามยาว (การสร้างบ้านแพ, 2548 : ออนไลน์) 

 
ซึง่จะคงทนและรับน า้หนกัได้มากกว่า แพไม้ไผ่แบบเดิม ซึ่งเป็นไม้ไผ่ท่ีมดัรวมกนั

เป็นฟ่อนๆ ถ้าเป็นลกูบวบขนาดเล็ก ฟ่อนหนึ่งจะมี 40-50 ล า หากเป็นลกูบวบขนาดใหญ่ จะมี
ประมาณ 60-100 ล า ลกูบวบท าหน้าท่ีเป็นทุน่ให้แพ ลอยได้เหมือนเรือโป๊ะแตร่าคาถกูกว่ามาก ใน
ขณะเดียวกนัก็มีอายกุารใช้งานไมย่าวนกัเพราะจะถกูคล่ืนกระแทกตลอดเวลาเม่ือมีเรือแลน่ผา่น 

ส่วนลกัษณะและโครงสร้างของตวัเรือนแพ คล้ายกบัเรือนไทย ฝามีหลายแบบ 
เป็นฝากระแชงอ่อนหรือฝาขดัแตะ ซึ่งมีน า้หนกัเบาสามารถเปิดบานกระทุ้งได้ ส่วนด้านสกดัของ
เรือนเรียกฝาถงั ใช้ไม้กระดานเป็นแผ่นหน้ากว้างตัง้ขึน้เป็นฝา แตท่ าเป็นลิน้เข้าไม้สนิทเสมือนเป็น
แผ่นเดียวกนัแบบจีน พบได้ในเรือนแพส่วนใหญ่ เพ่ือป้องกนัไม่ให้ขโมยท่ีอาจพายเรือเข้ามาเทียบ
แพงดัฝาได้ง่าย หลงัคาจะมงุจาก เน่ืองจากน า้หนกัเบา ทนตอ่การสัน่ไหวจากคล่ืน ถ้าใช้กระเบือ้ง
จะหนกัและร่วงหลน่ได้ง่าย 

เรือนแพทัว่ไป มกันิยมท าเป็นเรือนแฝด แตมี่ขนาดไม่เท่ากนั เรือนใหญ่จะอยู่ด้าน
นอก เรือนเล็กจะอยู่ด้านใน ริมตลิ่ง นิยมปลกูเป็นเรือนแฝดสามหลงัเลยทีเดียว แตต่อ่มาการสร้าง
เรือนไทยแบบเรือนไทยเดิมนัน้คอ่ยๆลดลง ตามความเปล่ียนไปของระบบเศรษฐกิจ การปลกูสร้าง
ท่ีอยูอ่าศยั ก็ต้องค านงึถึงความรวดเร็วและความประหยดั จงึมีเรือนรูปแบบอ่ืนมาแทนท่ี ระบบการ
คมนาคมทางน า้ก็มีการพฒันารูปแบบไป มีการคิดค้นเรือหางยาว ซึ่งสร้างคล่ืนในล าคลอง เรือน



 

 

แพก็รับผลกระทบโดยตรง โดยท าให้ตวัเรือน โยกคลอน ซดัเซไปตามแรงคล่ืน ประชากรชาวแพจึง
อพยพหนีคล่ืนเข้าสูค่ลองและขึน้ฝ่ัง ยดึริมตลิ่งนัน่เองเป็นท่ีปลกูสร้างกระทอ่มริมคลอง 

จนปัจจบุนั ท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ ก็มีในตา่งจงัหวดั ท่ีเป็นลกัษณะชมุชนเรือนแพ 
เชน่ท่ีริมแมน่ า้สะแกกรังจงัหวดัอทุยัธานี แถวหน้าวดัมหาธาตท่ีุจงัหวดัพิษณุโลก แตท่ี่เป็นเรือนแพ
แบบเรือนไทยเดมิมีจ านวนไมม่าก เปล่ียนเป็นเรือนแบบสมยัใหมไ่ปเกือบหมด 

แพสมัยใหม่ท าจากวัสดุท่ีมีน า้หนักเบาขึน้และหาได้ง่ายตามท้องตลาดดงัภาพ
ด้านล่างซึ่งท าจากลูกบวบ 9 ชุด แต่ละชุดใช้ถัง 6 ใบ ยึดด้วยไม้ขนาบลูกบวบ และรัดด้วย
ลวดสแตนเลส พืน้ไม้จะวางบนตงไม้ ซึง่จะวางอยู่บนไม้ขนาบลกูบวบโดยยึดเข้าด้วยกนัด้วยพกุไม้
ถงัพลาสตกิ ส าหรับลกูบวบแตล่ะชดุจะถกูจดัวางเป็นคู่ๆ  จ านวน 3 คู ่
 

2.2      ศึกษาทฤษฎีเบือ้งต้นเก่ียวกับการลอยตัวของวัตถุในของเหลว 

ทฤษฎีเบือ้งต้นเก่ียวกับการลอยตัวของวัตถุในของไหลของอาคีมีดีสเป็นหลักในการน ามาพิจารณาเพ่ือท่ีจะหาแรงลอยตัว 

ลกัษณะของความสมดลุย์ของการลอยตวั แรงพยงุและการลอยตวั (ปฏิบติัการกลศาสตร์ของไหล, 2549 : ออนไลน์)  
ตามหลกัการเบือ้งต้นเก่ียวกบัการลอยตวัของวตัถใุนของไหลของอาคีมีดีส กล่าว

ไว้ว่า เม่ือวตัถจุุ่มหรือจมอยู่ในของเหลว จะมีแรงซึ่งเกิดจากสถิตศาสตร์ของของไหลมากระท ากับ
วตัถุนัน้ ซึ่งเรียกแรงนัน้ว่า แรงพยุง และแรงพยุงจะมีค่าเท่ากับน า้หนกัของของไหลซึ่งมีปริมาตร
เท่ากับปริมาตรของวัตถุท่ีแทนท่ีในของไหลนัน้ แรงพยุง = น า้หนักของของไหลปริมาตรเท่ากับ
ปริมาตรของวตัถท่ีุแทนท่ีในของไหล 

 Fb   = mg......................................................................(1) 
Fb   = (Ro) x (Vg)...........................................................(2) 

เม่ือ        Fb   = แรงลอยตวั 
mg  = น า้หนกัแพ  
Fb   = แรงลอยตวั  
Ro   = ความหนาแนน่ของน า้ (1000 กิโลกรัม/ลบ.เมตร) 
V     = ปริมาตรแพ 
g     =  ความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงโลก 

      (1)    =  (2) 



 

 

 

ภาพท่ี 2-4 วตัถท่ีุลอยน า้เม่ืออยูใ่นภาวะสมดลุย์ (ปฏิบตักิารกลศาสตร์ของไหล, 2549 : ออนไลน์) 

              จากภาพท่ี 2-4 จะเห็นวา่เม่ืออยูใ่นภาวะสมดลุย์โดยท่ีแรงพยงุนีก้ระท าในแนวดิง่ 
ผา่นจดุแกนของวตัถใุนของไหลท่ีถกูแทนท่ี และเรียกจดุนัน้วา่จดุศนูย์กลางของการลอยตวั (จดุ B) 

 พิจารณาจากภาพท่ี 2- 4 จะเห็นว่าน า้หนักของเรือจะท าให้เกิดแรงกระท าท่ีมี
ทิศทางลงและกระทบในแนวดิ่ง ผ่านจดุ G (จุดศนูย์กลางของแรงโน้มถ่วงของวตัถุ) ซึ่งแรงนีมี้ค่า
เทา่กบัแรงพยงุซึง่กระท าผา่นจดุ B ฉะนัน้ จงึได้ข้อสรุปวา่ เม่ือเกิดความสมดลุย์ในทางสถิตศาสตร์
และเรือไมมี่การโคลง ต าแหนง่ของจดุ B และจดุ G จะต้องอยูใ่นแนวดิง่เดียวกนั 

 ถ้าท าให้เรือโคลง นัน่ก็คือท าให้เสียความสมดลุย์ทางสถิตศาสตร์ ต าแหน่งของจดุ 
B ก็จะเล่ือนไปอยู่ท่ีจดุ /B แนวแรงการพยงุซึ่งกระท าในแนวดิ่งผ่านจดุ /B  จะไปตดักับแนวท่ีผ่าน
จดุ B และจดุ G เดมิจดุ M ซึง่เรียกจดุ M นีว้า่ จดุศนูย์กลางเมตา (metacenter) 

ระยะทางระหว่างจดุ M และจดุ G (MG) นัน้เรียกว่าความสงูเมตาเซ็นตริค ซึ่งคา่
ความสงูเมตาเซ็นตริคนีจ้ะน าไปใช้อธิบายเร่ืองการทรงตวัของวตัถตุอ่ไป 
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2.2.1   การทรงตวัของวตัถใุนของไหล (conditions of stability) 

การทรงตวัของวตัถใุนของไหลนัน้ แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะโดย
ถือเอาระยะ MG (ความสูงของเมตาเซ็นตริค) เป็นตวัก าหนดดงันี ้

การทรงตวัท่ีเสถียรมีความสมดลุย์มัน่คง (stable equilibrium)  

การทรงตวัแบบนี ้จดุ M จะอยู่สงูกว่าจดุ G นัน้คือระยะ MG เป็นบวก 
ฉะนัน้เกิดโมเมนต์ของแรง FB กบั FG เพ่ือจดุให้วตัถกุลบัต าแหนง่เดมิด ูรูปท่ี 2.5a 

การทรงตวัท่ีสะเทิน้มีความสมดลุย์เป็นกลาง (neutral equilibrium)  

การทรงตวัแบบนี ้จดุ M กบัจดุ G จะอยูใ่นจดุเดียวกนั นัน่คือระยะ MG 
เทา่กบัศนูย์ เพราะฉะนัน้จะไมเ่พิ่มโมเมนต์ในการฉดุวตัถกุลบัต าแหนง่เดมิ นัน่คือ วัตถจุะคงอยูใ่น
ต าแหนง่เอียงและไมก่ลบัต าแหนง่เดมิด ูรูปท่ี 2-5 b 

การทรงตวัท่ีไมเ่สถียรมีความสมดลุไมม่ัน่คง (unstable equilibrium)  

การทรงตวัแบบนี ้จดุ M จะอยูต่ ่ากวา่จดุ G นัน่คือระยะ MG เป็นลบ 
ฉะนัน้เกิดโมเมนต์ของแรง FB กบั FG ดงึให้วตัถพุลิกค ่าด ูภาพท่ี 2-5 c 
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ภาพท่ี 2-5  การทรงตวัของวตัถใุนของไหล (ปฏิบตักิารกลศาสตร์ของไหล, 2549 : ออนไลน์) 

2.3     กรณีศึกษาบ้านลอยน า้ในยุคปัจจุบันทัง้ใน และต่างประเทศ 

2.3.1  แบบบ้านลอยน า้โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย  

 
 

ภาพท่ี 2-6 บ้านลอยน า้โดยกรมโยธาธิการและผงัเมืองกระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผงั
เมือง,2551 : ออนไลน์)  

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกแบบบ้านลอยน า้โดยปรับใช้แนวคิด
จาก “บ้านลอยน า้ทา่ขนอน” และเรือนแพของชาวบ้านในอดีตน ามาปรับประยกุต์ใช้ในปัจจบุนั  ใน
ฤดรู้อนตวับ้านจะตัง้อยู่บนดินตามปกติแตจ่ะลอยขึน้ตามระดบัน า้เม่ือเกิดน า้ท่วมโดยมีการยึดตวั
บ้านไว้กบัเสาหลกัทัง้ 4 มมุเพ่ือป้องกนัการโคลงตวัหรือลอยไปตามกระแสน า้และเม่ือน า้ลดระดบั
ลง ตวับ้านก็จะกลบัมาตัง้อยู่บนพืน้ดินตามเดิม  ขนาดของบ้านลอยน า้ท่ีได้ออกแบบขึน้นี ้ตัง้อยู่
บนพืน้ฐานของขนาดวสัดสุ าเร็จรูปท่ีมีขายอยูท่ัว่ไปในท้องตลาดเพ่ือให้เป็นการใช้วสัดท่ีุคุ้มคา่ท่ีสดุ
เท่าท่ีจะท าได้ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้และท าการก่อสร้างได้ง่าย เน่ืองจากมีระบบวิศวกรรม
โครงสร้างเป็นรูปแบบอยา่งง่าย ชาวบ้านท่ีมีความรู้ด้านช่างในระดบัทัว่ไปก็จะสามารถด าเนินการ
ก่อสร้างได้เอง บ้านหลงันีมี้ขนาดพืน้ท่ีรวมประมาณ 60 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดท่ีไม่ใหญ่มาก 
เพ่ือความสะดวกในการก่อสร้างและการลอยน า้แตห่ากมีความต้องการพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ก็อาจเช่ือมตอ่
หลายหลังเข้าด้วยกันโดยใช้สะพานทางเช่ือมพาดระหว่างชานรอบตวับ้าน  ราคาค่าก่อสร้าง



 

 

ประมาณการได้ว่ากรณีด าเนินการก่อสร้างเองจะมีราคาประมาณหลงัละ  719,000 บาท หากจ้าง
เหมาราคา รวมคา่แรงประมาณหลงัละ 915,000 บาท เน่ืองจากต้องมีการคิดคา่ด าเนินการ ก าไร
และภาษี มีระบบสุขาภิบาล  โดยใช้ระบบการย่อยสลายโดยมีถังบรรจจุุลินทรีย์ EM ติดตัง้อยู่ใต้
ห้องน า้เพ่ือยอ่ยสลายและเร่งการตกตะกอนของสิ่งปฎิกลู 

 
ภาพท่ี 2-6.1 บ้านลอยน า้โดยกรมโยธาธิการและผงัเมืองกระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง,2551 : ออนไลน์)             

                                        

 ด้านเสถียรภาพการลอยตวั และระบบการลอยตวั         
ระยะจดุศนูย์ถ่วงอยูท่ี่ 1.90  เมตร  สดัสว่นจดุศนูย์ถ่วง ½ ของความสงูอาคาร  

ใช้ระบบทุน่ถงัเหล็กขนาด 200 ลิตร 

 ด้านระยะเวลาการก่อสร้าง และราคาคา่ก่อสร้าง           
ใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 3 สปัดาห์ ราคา915,000 บาท 

 ด้านการประหยดัพลงังานของวสัด ุ                              
หลงัคากระเบือ้งลอนคู ่ผนงัไม้เนือ้แข็ง 

 ด้านระบบพลงังานของอาคาร                                      
พึง่พาระบบสาธารณปูโภคจากสว่นกลาง 



 

 

2.3.2  The Last resort 

 

 
 

ภาพท่ี 2-7 บ้านลอยน า้พลงังานแสงอาทิตย์ของ บริษัท RAFAA (บริษัท RAFAA, 2554 : ออนไลน์) 

บ้านลอยน า้พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีระบบขับเคล่ือน  ออกแบบ โดย 
บริษัท RAFAA Architecture and Design, Switzerland ซึ่งชนะในงานประกวดแบบ
สถาปัตยกรรมลอยน า้แบบเคล่ือนท่ีได้ จดัขึน้โดย Internationale Bauausstell, Germany ซึ่งบ้าน
ลอยน า้พลงังานแสงอาทิตย์ กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร มีทัง้หมด 2 ชัน้ ชัน้ล่างประกอบด้วย ท่ี
นอน (แบบ 2 ชัน้ 2 เตียง) และช่องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ส่วนชัน้บนเป็นพืน้ท่ีอยู่อาศัยหลัก 
ประกอบด้วยมุมนั่งเล่น ห้องครัว ห้องน า้ และห้องนอน  ขณะท่ีบริเวณหลังคาจะมีแผงโซลาร์
บริเวณดาดฟ้า แตไ่มไ่ด้กลา่วถึงระบบรีไซเคลิน า้ทิง้และของเสีย 



 

 

 
 
ภาพท่ี 2-7.1 บ้านลอยน า้พลงังานแสงอาทิตย์ของ บริษัท RAFAA (บริษัท RAFAA, 2554 : 
ออนไลน์) 

 

 ด้านเสถียรภาพการลอยตวั และระบบการลอยตวั          
ระยะจดุศนูย์ถ่วงอยูท่ี่ 1.50  เมตร  สดัสว่นจดุศนูย์ถ่วง ½ ของความสงูอาคาร  

ใช้ระบบทุน่ลอยไฟเบอร์กลาส 

 ด้านระยะเวลาการก่อสร้าง และราคาคา่ก่อสร้าง           
ใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 4 สปัดาห์ ราคา6,000,000 บาท 

 ด้านการประหยดัพลงังานของวสัด ุ                              
ไฟเบอร์กลาส และกระจก 

 ด้านระบบพลงังานของอาคาร                                     
 เซลล์แสงอาทิตย์ 

 



 

 

2.3.3 บ้านลอยน า้ โดย บ. Dutch Architectural Form Factor Architecten
เนเธอร์แลนด์ เมือง   Maasbommel 

 
 

ภาพท่ี 2-8 บ้านลอยน า้ประหยดัพลงังานแสงอาทิตย์ โดยบริษัท Dutch Architectural Form 
Factor Architecten เนเธอร์แลนด์ เมือง Maasbommel (Dutch Architectural Form Factor 
Architecten, 2011 : ออนไลน์) 

แนวคิดการสร้างบ้านแบบใหม่นีจ้ะตา่งจากบ้านแบบธรรมดาตรงท่ีการออกแบบ
และวสัดท่ีุใช้จะคอ่นข้างยืดหยุ่นและลอยตวัได้เม่ือน า้ท่วมหรือระดบัน า้ทะเลหนนุขึน้สงูถึง  5 เมตร 
ซึ่งบริษัทท่ีคิดค้นได้มีการพฒันาแบบบ้านมาสองแบบโดยแบบแรกคือบ้านท่ีปกติก็ลอยตวัอยู่บน
น า้เลยเหมือนเรือ และแบบท่ีสองท่ีในสภาวะปกตก็ิทรงตวับนผืนแผ่นดินธรรมดาเหมือนทัว่ๆไป แต่
ถ้าเกิดกรณีน า้ท่วมขึน้มา ตวับ้านก็จะสามารถลอยตวัขึน้เหนือน า้เหมือนเรือซึ่งวสัดท่ีุใช้ในการ
สร้างจะใช้กล่องคอนกรีตส่ีเหล่ียมกลวงมาท าเป็นฐาน เพ่ือท าให้บ้านลอยตวัได้บนน า้ และใช้เสา
เหล็กกล้าเป็นโครงสร้างหลกัและเสริมความมัน่คงของตวับ้าน สว่นของสาธารณูปโภค เช่น น า้และ
ไฟนัน้จะมีการส่งผ่านท่อท่ีมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นมากต่อกระแสน า้ท่ีจะมาปะทะอีกด้วยซึ่ง
บ้านแบบใหมท่ี่วา่นีน้อกจากจะออกแบบและสร้างไว้เพ่ือรับมือกบัน า้ท่วมแล้ว บ้านแบบนีก็้ยงัเป็น



 

 

มิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยโดยแนวคิดนี  ้ ได้ใช้เวลาในการพฒันาและค้นคว้ามากว่าสามปีโดย
บริษัททางวิศวกรรมสถาปัตยกรรมชัน้น าในประเทศเนเธอร์แลนด์ท่ีช่ือว่า Dutchee Architectural 
Form Factor Architecten ซึง่โครงการนีเ้กิดขึน้มาจากว่าท่ีประเทศเนเธอร์แลนด์นัน้ พืน้ท่ีคร่ึงหนึ่ง
ของประเทศมีระดบัอยูต่ ่ากวา่ระดบัน า้ทะเล จงึท าให้เกิดเหตกุารณ์น า้ท่วมอยู่เสมอ แตไ่ม่มีระบบรี
ไซเคลิของเสีย   

 
 

ภาพท่ี 2-8.1 บ้านลอยน า้ประหยดัพลงังานแสงอาทิตย์ โดยบริษัท Dutch Architectural Form 
Factor Architecten ใน เนเธอร์แลนด์ เมือง Maasbommel (Dutch Architectural Form Factor 
Architecten, 2011 : ออนไลน์) 
 

 ด้านเสถียรภาพการลอยตวั และระบบการลอยตวั          
ระยะจดุศนูย์ถ่วงอยูท่ี่  3  เมตร  สดัสว่นจดุศนูย์ถ่วง ½ ของความสงูอาคาร  ใช้

ระบบทุน่คอนกรีตท่ีมีชอ่งเก็บอากาศอยู่ด้านใน 

 ด้านระยะเวลาการก่อสร้าง และราคาคา่ก่อสร้าง           
ใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 4 สปัดาห์ ราคา 4,000,000 บาท 

 ด้านการประหยดัพลงังานของวสัด ุ                              
หลงัคาเมทลัชีท ผนงัไม้เนือ้แข็ง 

 ด้านระบบพลงังานของอาคาร                                      
พึง่พาระบบสาธารณปูโภคจากสว่นกลาง 



 

 

2.3.4 บ้านลอยน า้ ระบบ Prefabricated โดย Architecture: MOS – Michael 
Meredith 

 
 
ภาพท่ี 2-9 บ้านลอยน า้ระบบ Prefabricated โดย Architecture: MOS – Michael Meredith 
(MOS – Michael Meredith, 2011 : ออนไลน์) 

การก่อสร้างเร็วและประหยดับ้านหลงันี ้มีลกัษณะเป็นบ้านลอยน า้จริงๆ คือเป็น
บ้านท่ีสร้างอยูก่บัท่ี ไมไ่ด้มีลกัษณะเป็นบ้านเรือ ท่ีจะใช้ลอ่งไปเท่ียวไหนๆได้ จงึมีขนาดใหญ่ และมี 
2 ชัน้ มีทางเดินขึน้บกแบบธรรมดา และจากชัน้ 2 ด้วย ส่วนชัน้ล่างมีชานเป็นโป๊ะ ใช้ท่าเทียบเรือ
ได้ลกัษณะของทุ่นแพ ส่วนผนงักรุผนงัเลือกใช้ไม้ซีดาร์ซึ่งใช้โครงเหล็กเป็นตวับงัคบัทุ่นท่ีเป็นถัง
เหล็กยาววางซ้อนกนัด้านขอบนอกของแพ เพ่ือให้รับน า้หนกัได้สมดลุ ไม่เอียงข้างง่ายๆ  ส่วนวสัดุ
ของตวับ้านก็ต้องเลือกท่ีน า้หนกัเบา ทุ่นข้างล่างก็จะได้ไม่ต้องใช้มาก ความน่าสนใจของบ้านหลงั
นีอ้ยูท่ี่การออกแบบท่ีเรียบง่าย หรือรับน า้หนกัมาก แตไ่มมี่ระบบรีไซเคลิของเสีย 



 

 

 
ภาพท่ี 2-9.1 รูปตดัภาพบ้านลอยน า้ระบบ Prefabricated โดย Architecture: MOS – Michael 
Meredith (MOS – Michael Meredith, 2011 : ออนไลน์) 
 

 ด้านเสถียรภาพการลอยตวั และระบบการลอยตวั          
ระยะจดุศนูย์ถ่วงอยูท่ี่ 3  เมตร  สดัสว่นจดุศนูย์ถ่วง ½ ของความสงูอาคาร  ใช้

ระบบทุน่ถงัเหล็กขนาด 200 ลิตร 

 ด้านระยะเวลาการก่อสร้าง และราคาคา่ก่อสร้าง           
ใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 4 สปัดาห์ ราคาประมาณ 3,000,000 บาท 

 ด้านการประหยดัพลงังานของวสัด ุ                              
หลงัคาไม้ซีด้าร์ปิดผิวด้วยแผ่นชิงเกิล้ (shingle roof) ผนงัไม้เนือ้แข็ง 

 ด้านระบบพลงังานของอาคาร                                      
พึง่พาระบบสาธารณปูโภคจากสว่นกลาง 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

2.3.5 บ้านลอยน า้ชัยประดษิฐ์ 

 
 

ภาพท่ี 2-10 บ้านลอยน า้ ชยัประดษิฐ์ แบบ A (บริษัทชยัประดษิฐ์, 2554 : ออนไลน์) 

 

 
ภาพท่ี 2-10.1 บ้านลอยน า้ ชยัประดิษฐ์ แบบ A (บริษัทชยัประดิษฐ์, 2554 : ออนไลน์) 



 

 

บ้านลอยน า้ ชยัประดิษฐ์ ออกแบบมาเพ่ือ อยู่อาศยัได้ตามปกติ ลอยได้ด้วยระบบทุ่น
เหล็กท่ีเก็บอากาศไว้ภายใน ตวัทุ่นหนา 60 เซนติเมตร มีห้องน า้ในตวั มีถังเก็บปฏิกูลอยู่ด้านล่าง และมี
จลุินทรีย์ชีวภาพ EM และมีช่องส าหรับดดูสิ่งปฏิกูล เม่ือน า้ท่วมบ้านจะลอยน า้ได้ทนัทีมี หลายแบบ และ
หลายขนาดให้เลือก วสัดผุนงัท าจาก แผ่นเมทลัชีท และหลงัคากระเบือ้งแบบธรรมดา ไม่มีระบบประหยดั
พลงังาน และฉนวนกนัความร้อนท่ีผนงั   

แบบ  A   พืน้ท่ีใช้รวม 37.5 ตร.ม./ ห้องนอน 12 ตร.ม/ ห้องน า้ 3 ตร.ม./ ระเบียงรอบ 
22.5 ตร.ม/พืน้ท่ีทุน่รวม 37.5 ตร.ม. 

 
ภาพท่ี 2-10.2 แบบบ้านลอยน า้ ชยัประดษิฐ์ แบบ A (บริษัทชยัประดษิฐ์, 2554 : ออนไลน์) 

 

 ด้านเสถียรภาพการลอยตวั และระบบการลอยตวั          
ระยะจดุศนูย์ถ่วงอยูท่ี่ 1.5 เมตร  สดัสว่นจดุศนูย์ถ่วง ½ ของความสงูอาคาร  ใช้

ระบบทุน่เหล็กท่ีเก็บอากาศไว้ภายใน 

 ด้านระยะเวลาการก่อสร้าง และราคาคา่ก่อสร้าง           
ใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 4 สปัดาห์ ราคาประมาณ 400,000 บาท 

 ด้านการประหยดัพลงังานของวสัด ุ                              
หลงัคากระเบือ้งลอนคู ่ผนงัเมทลัชีท 

 ด้านระบบพลงังานของอาคาร                                      



 

 

พึง่พาระบบสาธารณปูโภคจากสว่นกลาง 
 

2.4    เทคนิคการประหยัดพลังงานในบ้านพักอาศัย  
 

พลงังานในท่ีพกัอาศยัเป็นปัจจยัส าคญัต้องพิจารณาในการ ออกแบบงาน
สถาปัตยกรรมในด้านการเลือกใช้ระบบต่างๆอาคารท่ีค านึงถึงการประหยัดการใช้
พลังงานไฟฟ้าของบ้านพักอาศัย ประกอบด้วย พลังงานส าหรับระบบปรับอากาศ 
พลงังานส าหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และพลงังานส าหรับอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทัว่ไป 

2.4.1    พลงังานในระบบปรับอากาศ 
การค านวณค่าภาระการท าความเย็นของอาคาร  สามารถ

ค านวณได้ 
               จากสมการ  Q = U x A x ΔT ………………………………………..(3) 

เม่ือ Q  =  ค่าภาระการท าความเย็นของอาคาร  (Btu/h) 
       U        =  ค่าสมัประสิทธ์การส่งผ่านความร้อนของวสัดรุะหว่างอากาศ

กบัอากาศ และเท่ากบัส่วนกลบัของ (1/R)  
       A  =  ขนาดพืน้ท่ี (ft2 ) 

                ΔT  =  ค่าความต่างของอณุหภมูิ (°F) 

                          U        =   1/R……………………………………………..(4) 
                          R        =   ค่าการต้านทานความร้อนของวสัด ุและอากาศ (h· Ft2·°F 
/Btu ) 

 
เน่ืองจากพลังงานท่ีใช้ส่วนใหญ่ในบ้านเนการใช้พลังงานในระบบปรับ

อากาศ พลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ในบ้านพกัอาศยัจึงถือเป็นภาระการท าความเย็น การเลือกใช้
วัสดุท่ีมีค่ากันความร้อนสูงก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญในการช่วยให้บ้านประหยัด
พลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศ ดงันัน้ควรเลือกใช้วสัดท่ีุมีค่าความเป็นฉนวนท่ี



 

 

สามารถกนัความร้อนท่ีถ่ายเทจากภายนอกได้ดี สามารถพิจารณาโดยการเปรียบเทียบ
ค่าสมัประสิทธ์การส่งผ่านความร้อน (U)  

 
แผนภมูิท่ี 2-1 แสดงการเปรียบเทียบค่าค่าสมัประสิทธ์การสง่ผ่านความร้อน (U) ของวสัดชุนิดต่างๆ (สนุทร บญุญาธิการ, 2545: 171) 
 

แผนภมูิท่ี 2-1 แสดงถึงอตัราความร้อนท่ีผา่นเข้าสูอ่าคารเปรียบเทียบระหว่าง ผนงัก่อ
อิฐ 4 นิว้ทัว่ไป และเม่ือมีการผสมผสานฉนวนท่ีความหนาตา่งกนัตัง้แต ่1-5 นิว้ จากแผนภูมิพบว่า 
การผสมผสานวัสดุฉนวนเข้าไปในระบบผนังก่ออิฐหนา 4 นิ ว้ของอาคารทั่วไปนัน้จะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหมายถึง สามารถลดอัตราความร้อนท่ีเข้าสู่อาคารได้ประมาณ 75 
เปอร์เซนต ์



 

 

 
 
แผนภมูิท่ี 2-2 แสดงการเปรียบเทียบคา่ความต้านทานความร้อน (R) ของวสัดชุนิดตา่งๆ ท่ีความ
หนา 1 นิว้ (สนุทร บญุญาธิการ, 2545: 170) 
 



 

 

 
คา่การกนัความร้อนของอากาศบริเวณผิววสัดใุนทิศทางและองศาท่ี

ตา่งกนั ท่ีในการค านวณคา่ภาระการท าความเย็นของอาคาร 
ตารางท่ี  2-1 แสดงคา่การกนัความร้อนของอณุหภมูิผิววสัดใุนทิศทางและองศาท่ีตา่งกนั 
(ASHRAE,1997:)    

 
 
การค านวณพลงังานไฟฟ้าส าหรับระบปรับอากาศ สามารถค านวณได้

จากสมการ  
  E      =  พลงังานความเย็นท่ีได้จากเคร่ืองปรับอากาศ (Btu/h).……(5)  

 เม่ือ       E      =  พลงังานไฟฟ้าหนว่ย วตัต์-ชัว่โมง (W/h) 
COP =  พลงังานความเย็นท่ีได้จากเคร่ืองปรับอากาศ (W)...……...(6) 

 
2.4.2    พลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ในระบบแสงสว่าง 

ปัจจุบนัมีแหล่งก าเนิดแสงสว่างมากมายหลายชนิด โดยในอดีตนิยมใช้
หลอดไฟแบบ หลอดอินแคนเดสเซนต์ (incandescent lamps) หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
(fluorescent lamps)แตใ่นปัจจบุนั ได้มีการผลิตหลอดไดโอดเปล่งแสง (light emitting diode, 
LED) ซึ่ง แสงสว่างท่ีเกิดจาก LED เป็นแสงท่ีมีประสิทธิผลสงู เพราะพลงังานทัง้หมดเปล่งออกมา

 COP 

พลงังานไฟฟ้าทัง้หมดท่ีใช้ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ (W) 



 

 

เป็นแสงสว่างแต่ไม่แผ่รังสีความร้อน ขณะท่ีหลอดอินแคนเดสเซนต์และฟลูออเรสเซนต์ให้ความ
ร้อนออกมานอกเหนือจากแสงสว่างท่ีได้  การเปล่งแสงของ LED เกิดจากการแผ่รังสีพลังงาน
แมเ่หล็กไฟฟ้า มีอายกุารใช้งานยาวนานประมาณ 100,000 ชัว่โมง ใช้ก าลงัไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า
ต ่าโดยไม่ท าให้เกิดความร้อน รังสีอัลตราไวโอเล็ตและรังสีอินฟราเรด จึงช่วยในการประหยัด
พลงังานท่ีใช้ในระบบแสงสว่าง  การค านวณพลงังานไฟฟ้า ตอ่ 1หน่วยเวลา เพ่ือน ามาหาปริมาณ
การใช้พลงังานทัง้หมดในช่วงนัน้หรือ เรียกว่า ”ก าลงัไฟฟ้า” ( power unit) สามารถค านวณหาได้
จากสมการ                              E  =  P x Time ……………………….…………………..(6) 

 เม่ือ   E  คือ พลงังานไฟฟ้า หนว่ย วตัต์-ชัว่โมง (Watt-hour) 

          P  คือ ก าลงัไฟฟ้า (electric power) หนว่ย วตัต์ (Watt) 

     Time คือ เวลาท่ีใช้งาน หนว่ย (ชัว่โมง) 

 
ตารางท่ี  2-2 แสดงรายการไฟฟ้าแสงสวา่งในบ้านพกัอาศยั (AC)  
ไฟฟ้าแสงสวา่ง ขนาด Watt จ านวน ชัว่โมง รวม  ชนิด 
หลอดฟลเูรสเซนต์ 12 20 1 8.00 160 AC 
หลอดฟลเูรสเซนต์ 22 30 1 8.00 240 AC 
หลอดฟลเูรสเซนต์ 42 50 1 8.00 400 AC 
หลอดคอมแพค 12 13.5 1 8.00 108 AC 

 
ตารางท่ี  2-3 แสดงรายการไฟฟ้าแสงสวา่งในบ้านลอยน า้ (DC) 
ไฟฟ้าแสงสวา่ง ขนาด Watt จ านวน ชัว่โมง รวม  ชนิด 
หลอด LED แบบหลอดยาว (T5) - 14 8 1.00 112.00 12DC 
หลอดคอมแพค LED - 3 8 8.00 192.00 12DC 
 
 
 

 

 



 

 

2.4.3    พลงังานท่ีใช้ส าหรับอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านพกัอาศยั 
การเลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จ านวนเคร่ือง ระยะเวลาการใช้

งานเป็นอีกหนึง่ปัจจยัในการใช้พลงังานไฟฟ้า ดงันัน้ อตัราการใช้ไฟฟ้าของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจงึเป็น
สว่นส าคญัอีกประการหนึง่ในการชว่ยประหยดัพลงังาน ปัจจบุนัอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านพกั
อาศยัในปัจจบุนัสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ไฟฟ้ากระแสสลบั(AC) 
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ไฟฟ้ากระแสตรง(DC) 

 
ตารางท่ี  2-4 แสดงรายการเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านพกัอาศยั (AC)  
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนาด Watt จ านวน ชัว่โมง รวม  ชนิด 
เคร่ืองปรับอากาศ 9000 Btu 920 1 8.00 7,360 AC 
เคร่ืองปรับอากาศ 120000 Btu 1150 1 1.00 1,150 AC 
ตู้เย็น 4.5-6.0 ลบ.ฟตุ 88 1 6.00 528 AC 
พดัลมเพดาน 16 นิว้ 68 1 1.00 68 AC 
โทรทศัน์ 32 95 1 2.00 190 AC 
วิทย ุ - 15 1 0.00 0 AC 
เคร่ืองปิง้ขนมปัง - 700 1 0.30 210 AC 
เตาไมโครเวฟ - 960 1 1.00 960 AC 
เคร่ืองท าน า้ร้อน - 2000 1 1.00 2,000 AC 
กาต้มน า้ - 500 1 0.20 100 AC 
เตารีด - 750 1 0.30 225 AC 
เคร่ืองซกัผ้า - 600 1 1.00 600 AC 
กลอ่งเคเบลิทีวี - 15 1 6.00 90 AC 
เคร่ืองสบูน า้ ½ HP 533 1 6.00 3,198 AC 
เคร่ืองกรองน า้ RO   28.8 1 8.00 230.4 AC 

 
อปุกรณ์ไฟฟ้าระบบกระแสสลบั ตอ่ตรงจากระบบไฟฟ้าสว่นกลาง 

 
 
 



 

 

ตารางท่ี  2-3 แสดงรายการเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านพกัลอยน า้ (DC)  
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนาด Watt จ านวน ชัว่โมง รวม  ชนิด 
 เคร่ืองปรับอากาศ 4,500 
Btu - 230 1 6.00 1,380.00 24DC 
โทรทศัน์ 32” 95 1 1.00 95.00 AC 
เคร่ืองปิง้ขนมปัง 0 700 0 0.00 0.00 AC 
เตาไมโครเวฟ 0 960 0 0.00 0.00 AC 
เคร่ืองท าน า้ร้อน 0 2,000 0 0.00 0.00 AC 
หม้อหงุข้าวไฟฟ้า 1.5 600 1 0.40 240.00 AC 

 
อปุกรณ์ไฟฟ้าระบบกระแสสลบั (AC) ตอ่ตรงจากInverter ขนาด 1000 W 
อปุกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง (DC) ตอ่ตรงจากแบตเตอร์ร่ีขนาด 24 V 

 
2.5.   ระบบผลิตไฟฟ้าพลังเซลล์แสงอาทิตย์ 
 

ระบบผลิตไฟฟ้า พลงัแสงอาทิตย์ ในบรรดาพลงังานทดแทนภาคไฟฟ้าตา่งๆจะ
เห็นได้ว่า บางชนิดอาจผลิตก๊าซเรือนกระจก บางชนิดต้องเผาผลาญน า้มนัยานพาหนะเพ่ือการ
รวบรวมวตัถดุิบในการผลิต บางชนิดต้องปรับเปล่ียนหรือดดัแปลงสภาพธรรมชาติ มีอยู่เพียงชนิด
เดียวเทา่นัน้ท่ีท างานในสภาวะหยดุนิ่ง โดยการแปลงพลงังานจากแสงอาทิตย์ท่ีมีอยู่ทกุแห่งในโลก
มากมายมหาศาลไม่มีวนัหมดสิน้ ไปเป็นพลงังานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงไม่สร้างมลภาวะใดๆเป็น
พลงังานทดแทนท่ีสะอาด ยัง่ยืนและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมอยา่งยิ่ง 

ความรู้เ ก่ียวกับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มีสองส่วนท่ีส าคัญ
ประกอบด้วย  

2.5.1  สว่นประกอบของระบบผลิตไฟฟ้าพลงัเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์แสงอาทิตย์ 
หรือ โซลา่ร์เซลล์ (solar cells) 

2.5.1.2   ระบบเก็บพลงังาน (power storage system)  

โซลา่เซลล์ท่ีผลิตในปัจจบุนัแบง่เป็นหลกัๆ ได้ 3 ชนิดคือ อมอฟัส, ซิลิกอน
, และแบบสารประกอบ 



 

 

2.5.2    ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์ 
2.5.2.1 โดยแบบอมอฟัสคือแบบแผ่นท่ีจะเห็นทัว่ไปในเคร่ืองคิดเลขพลงั

แสงอาทิตย์ สีจะด ามีการน ามาท าเป็น thin film แตเ่ซลล์ชนิดนีจ้ะมีประสิทธิภาพต ่า ไมเ่กิน 12% 

 

ภาพท่ี 2-11 แสดงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอมอฟัส 

2.5.2.2  แบบซิลิกอนจะแบง่ออกเป็น สองประเภทหลกัๆ คือแบบ โมโน 
กบัแบบ โพลี 

2.5.2.2.1   แบบโมโนจะเป็นชนิดผลึกเด่ียว จะมีความบริสุทธ์ิ
ของซิลิกอนสงูกวา่แบบโพลี ซึง่ท าให้ราคามนัแพงกวา่โพลี และมีประสิทธิภาพสงูกว่า ถึงประมาณ 
18% ส าหรับโครงการการเรียงตวัซิลิกอนแบบเก่า แต่ในปัจจุบนัชนิดโมโนได้ท าการปรับปรุงและ
ออกแบบใหม่ โดยมีการสะท้อนของแสงอาทิตย์ภายในเซลล์ลดลง เพ่ือให้แสงตกกระทบลงบนชัน้ 
n ได้มากท่ีสดุครับ ท าให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 25%  

 

ภาพท่ี 2-12 แสดงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโมโน 



 

 

2.5.2.2.2   แบบโพลี ชนิดนีจ้ะมีความบริสทุธ์ิของซิลิกอนน้อย
กวา่ ประสิทธิภาพจะต ่ากวา่แตก็่สงูกวา่อมอฟัสครับ ชนิดนีถ้้าสงัเกตท่ีแผน่จะมีสีเงินๆ ผสมอยู่ด้วย 
เน่ืองจากเป็นแร่อ่ืนๆ ท่ีตดิมาด้วยครับ ประสิทธิภาพจะอยูท่ี่ประมาณ 12-15%  

 

ภาพท่ี 2-13 แสดงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโพลี 

2.5.2.3   แบบท่ีสามคือสารประกอบท่ีเป็นสารกึ่งตวัน าชนิดอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่
ซิลิกอน และน ามา dope แบบหลายชัน้ ตัง้แต ่double junction, triple junction และ multi 
junction เช่น Ga, Td  แตท่ี่นิยมกนัในปัจจบุนัน ามาใช้กบัระบบรวมแสง หรือ concentrated คือ 
แกลเลียมอาเซไนด์ มีประสิทธิภาพสงูถึง 35%  

2.5.3      ก าลงัการผลิตไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (solar system) 

 ในด้านพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีส่องมาถึงโลก นัน้ได้น าพลงังานมาให้คิดเป็น
ก าลงัไฟฟ้า 1,000 W/m2 และเฉล่ียเป็นพลงังานท่ีได้รับตอ่วนั 4,500 kWH หรือคือเฉล่ียชัว่โมงรับ
แสง(ท่ี 1.000 W/m2) 4.5 ชัว่โมง/วนั 

2.5.4     การตดิตัง้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 

2.5.4.1    ระบบติดตัง้อิสระ (stand alone / off grid) 

2.5.4.2   ระบบตอ่เช่ือมโยงกบัระบบไฟฟ้าปกติ (grid connected / on grid )  

2.5.4.3    ระบบสลบัพลงังานหรือหลายแหลง่พลงังาน (hybrid) 

 



 

 

2.5.5     ข้อดีของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 

 ไมมี่มลภาวะ ลดปัญหาโลกร้อนและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นแหล่ง
พลงังานสะอาดไฟฟ้าท่ีได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ เกิดจากการเปล่ียนพลงังานแสงเป็นกระแสไฟฟ้า
โดยตรง ตา่งจากการผลิตไฟฟ้าอ่ืนๆ ท่ีต้องเผาน า้มนั เผาถ่านหิน แล้วป่ันเทอร์ไบน์ด้วยไอน า้ซึ่ง
ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมทัง้มลภาวะทางเสียงเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยลด
สาเหตภุาวะโลกร้อน 

2.5.5.1     อายกุารใช้งานยาวนาน ไมมี่วนัหมด แหลง่ พลงังานอ่ืนๆ ท่ีเราใช้
งานอยู่ ทัง้ น า้มนั ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ล้วนแตเ่ป็นทรัพยากรทีมีจ ากดั ตา่งจากดวง
อาทิตย์ท่ีจะยงัคงอยูใ่นจกัรวาล 

2.5.5.2 ออกแบบให้ใช้งานได้ทัง้ส าหรับอปุกรณ์ในระบบไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลบั 

2.5.5.3 ไมมี่คา่ใช้จา่ยในการใช้งานและบ ารุงรักษาหรือมีบ้างเพียง
เล็กน้อยเท่านัน้ 

2.5.5.4  มีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์พลงังาน โดยการลดการใช้ไฟฟ้าใน
ระบบปกติ 

2.5.5.5 สร้างไฟฟ้าได้ทกุขนาดตัง้แตเ่ล็กๆ จนถึงโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่
ระดบั 100 kW ขึน้ไป ซึง่ไมว่า่จะเล็กหรือใหญ่ ก็ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ลกัษณะพืน้ฐาน ประสิทธิภาพ
เทา่กนั ตา่งจากโรงงานผลิตไฟฟ้าทัง้พลงัน า้ การเผาเชือ้เพลิง พลงังานปรมาณ ูประสิทธิภาพการ
เปล่ียนพลงังานจะขึน้กบัขนาดของระบบ 

2.5.4     ข้อด้อยของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 

2.5.4.1    ความเข้มของพลงังานขาเข้าต ่าแม้ว่า พลงังานของดวงอาทิตย์ไม่
มีวนัหมด แตค่วามเข้มของพลงังานนัน้ไม่สูง ท าให้กรณีท่ีต้อง output สงูจ าเป็นต้องใช้จ านวน
เซลล์แสงอาทิตย์มากและพืน้ท่ีมากตามไปด้วย 

2.5.4.2    ปริมาณแสงอาทิตย์ท่ีได้รับบนพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่ง  จะมีปริมาณ
สงูสดุเม่ือพืน้ท่ีนัน้ท ามมุตัง้ฉากกบัแสงอาทิตย์ ดงันัน้หากต้องการให้พืน้ท่ีใดรับแสงอาทิตย์ได้มาก



 

 

ท่ีสดุตอ่วนั ก็จะต้องปรับพืน้ท่ีรับแสงนัน้ๆ ตามการเคล่ือนท่ีของแสงอาทิตย์ ซึ่งจะเคล่ือนท่ีจากทิศ
ตะวนัออกไปสูท่ิศตะวนัตกเสมอ นอกจากนัน้ จากการท่ีโลกเอียง ท าให้ซีกโลกเหนือหนัหน้าเข้าหา
ดวงอาทิตย์ในฤดรู้อน และเอียงซีกโลกใต้หนัหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ในฤดหูนาว ดงันัน้เราจึงต้อง
ปรับมมุพืน้ท่ีรับแสงนัน้ๆ ในแนวเหนือใต้ โดยก าหนด มมุยกของหลงัคาให้สอดคล้องตามฤดกูาล
ด้วย เพ่ือให้พืน้ท่ีนัน้ๆ รับแสงอาทิตย์ได้มากท่ีสดุตลอดทัง้ปีประเทศไทยตัง้อยู่ระหว่างเส้นขนานท่ี 
6-10 องศาเหนือ จะได้รับแสงอาทิตย์เฉล่ียทัง้ปี ประมาณ 4-5 กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ตารางเมตร/วนั ซึ่ง
หากสามารถปรับพืน้ท่ีรับแสงให้ตดิตามแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลาแล้ว คาดว่าจะสามารถรับแสงได้
เพิ่มขึน้อีกประมาณ 1.3-1.5 เทา่ 

2.5.4.3    ปริมาณไฟฟ้าท่ีได้จะแปรผนัตามสภาพอากาศ เน่ืองจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ input ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ (ความเข้มแสงอาทิตย์) ดงันัน้ output จึงแปรผนัตามไป
ด้วย 

2.5.4.4    จ าเป็นต้องมีแบตเตอร่ีเพ่ือกักเก็บพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะเกิดขึน้ก็
ตอ่เม่ือมีแสง และตวัมนัเองไม่สามารถเก็บไฟได้ ดงันัน้ การออกแบบระบบหากจ าเป็น จะต้องมี
การผสมกบัไฟฟ้าปกตหิรือแบตเตอร่ีเพ่ือใช้ในเวลาท่ีระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไมจ่า่ยกระแสไฟฟ้า 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ศกึษาทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตา่งๆเพ่ือสรรหาตวัแปร ท่ีมีผลตอ่เสถียรภาพการลอย
น า้ น า้หนกัเบา ก่อสร้างรวดเร็ว กันความร้อนความชืน้ได้ดี อายุการใช้งานยาวนาน เคล่ือนย้าย
สะดวก มีสภาวะนา่สบาย และผลิตพลงังานไฟฟ้าได้เอง โดยแบง่ขัน้ตอนการวิจยัได้ดงันี ้
 

3.1     ศึกษาตัวแปร และทดสอบ ตัวแปรต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการลอยน า้ ของตัว
บ้าน เพื่อสรรหาปัจจัยที่ ส่งผลต่อการออกแบบบ้านที่ มีเสถียรภาพด้านการลอยน า้ 
ก่อสร้างเร็ว ราคาไม่แพง และประหยัดพลังงาน 

3.1.1 การศกึษาท่ี 1   เปรียบเทียบรูปทรง เพื่อหาตวัแปรท่ีมีเสถียรภาพ  ด้านระยะ
จดุ C.G. ต ่า แรงลอยตวั ปริมาณการใช้วสัด ุการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีภายในของรูปทรง และด้านการ
กนัแดด  

3.1.2 การศกึษาท่ี 2   เปรียบเทียบวสัด ุในด้าน ราคา น า้หนกัเบา เพ่ือหาตวั
แปรท่ีมีผลตอ่ ราคา ระยะเวลาการก่อสร้าง และประสิทธิภาพการกนัความร้อนของวสัด ุ

3.1.3 การศกึษาท่ี 3   ตวัแปรด้านระยะการจมน า้ของฐานอาคาร ผลทดสอบการ
ลอยตวั ผลทดสอบรับน า้หนกั ผลทดสอบระบบพลงังานสะอาดท่ีใช้ ผลเปรียบเทียบปริมาณไฟฟ้า
ท่ีใช้ เปรียบเทียบขัน้ตอน และวิธีการก่อสร้างบ้านลอยน า้กบับ้านท่ีก่อสร้างด้วยวิธีทัว่ไป 

 
3.2   ออกแบบบ้านลอยน า้ โดยการวิเคราะห์ คัดเลือกตัวแปรส าคัญ ด้าน

เสถียรภาพการลอยน า้ที่ดี ก่อสร้างเร็ว ราคาไม่แพง และผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เองด้วย
เซลล์แสงอาทติย์ 

น าข้อมลูจากการประเมินตวัแปรตามขัน้ตอนท่ี 3.1 เพ่ือสรุปแนวคดิด้านการ
ออกแบบรูปทรง การใช้งาน การเลือกใช้วสัด ุงานระบบ ราคา ระยะเวลา และก าหนดขัน้ตอนการ
ก่อสร้าง เพ่ือเร่ิมขัน้ตอนการก่อสร้าง 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

3.3   ด าเนินการก่อสร้างบ้านลอยน า้ตามแนวคิดการออกแบบที่ก าหนดจาก
การวิเคราะห์ คัดเลือกตัวแปรในด้าน รูปทรง การใช้พืน้ท่ีภายใน การกันแดด ระยะจม
ของฐาน(ทุ่น)อาคาร วิธีการเลือกใช้วัสดุ รูปแบบ ลักษณะ วิธีการก่อสร้าง ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง และ ระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
 

3.4     ประเมินผล  และสรุปผลการใช้งานอาคารจริง โดยประเมินผล
เปรียบเทียบตัวแปรที่ตัง้ไว้ ดังหัวข้อต่อไปนี ้ 

3.4.1    ด้านเสถียรภาพการลอยน า้ท่ีดี โดยการเปรียบเทียบระยะจุดศนูย์ถ่วง
ของอาคาร และใช้สมการค านวณหาแรงลอยตวัน า้ของอาคารค านวณหาแรงลอยตวัในน า้จาก
สมการแรงลอยตวั  (Buoyant Force )ในสมการท่ี (1) และ (2) หน้า9  

 
3.4.2    ด้านการก่อสร้างท่ีเร็ว และประหยัดโดยการเปรียบเทียบระยะเวลา 

ปริมาณการใช้วสัด ุขัน้ตอนและเทคนิคการก่อสร้างบ้านลอยน า้ กบับ้านพกัอาศยัทัว่ไป  
3.4.3    ด้านประหยดัการใช้พลงังานไฟฟ้าโดยการเปรียบเทียบราคาวสัดุ

ก่อสร้าง  และการต้านทานความร้อน และความชืน้ และราคาท่ีไมแ่พง  
การทดลองโดยใช้สมการค านวณหาภาระการท าความเย็นของอาคาร  

จากสมการท่ี(3),(4) และ (5) หน้า 24 และ 25   โดยก าหนดให้ อณุหภมูิภายใน (temperature 
inside building) เทา่กบั 25 องศาเซลเซียส  อณุหภมูิภายนอก (temperature out) เทา่กบั 38 
องศาเซลเซียส อณุหภมูิดิน (soil temperature) เทา่กบั 28 องศาเซลเซียส และอณุหภูมิน า้(water 
temperature) เทา่กบั 28 องศาเซลเซียส                                                                                                                           

3.4.4    ด้านการประยกุต์ใช้ระบบพลงังานทดแทนส าหรับอาคาร โดยการติด
เซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือผลิตไฟฟ้าภายในบ้าน ซึง่มีคา่การส่งผา่นความร้อนต ่า จงึลดภาระการใช้
พลงังานไฟฟ้าจากระบบปรับอากาศ ท าให้ใช้เซลล์แสงอาทิตย์จ านวนไมม่าก แตผ่ลิตไฟฟ้า
เพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวนั 

 
 
 
 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย และการประเมินการวิจัย 

 
ผลการรวบรวมทฤษฎี วิเคราะห์ข้อมลู ประเมินผลตวัแปรตา่งๆท่ีเก่ียวข้องในการลอยน า้

ของตวับ้าน เพ่ือสรรหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกแบบบ้านท่ีให้ประโยชน์ทางด้านเสถียรภาพการ
ลอยน า้ ระยะจมของฐานบ้านลอยท่ีต ่าประโยชน์การใช้งาน ก่อสร้างเร็ว ราคาไม่แพง ประหยัด
พลงังาน เพ่ือก าหนดเป็นแนวคิดการออกแบบ ด าเนินการก่อสร้าง การประเมินผลการวิจยั และ
เปรียบเทียบตวัแปรท่ีตัง้ไว้ โดยจะเป็นการวดัผล ดงัหวัข้อตอ่ไปนี ้ 

 
4.1     ผลการศึกษาตัวแปร ที่ ส่งผลต่อการออกแบบบ้านที่ให้ประโยชน์ทางด้าน

เสถียรภาพการลอยน า้ ระยะจมของฐานบ้านลอยที่ต ่าประโยชน์การใช้งาน ก่อสร้างเร็ว 
ราคาไม่แพง ประหยัดพลังงาน 

1.  ผลการศกึษาตวัแปรด้าน เปรียบเทียบรูปทรง เพื่อหาตวัแปรท่ีมี
เสถียรภาพ  ด้านระยะจดุศนูย์ถ่วง (C.G.) ต ่า ปริมาณการใช้วสัด ุการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีภายในของ
รูปทรง และการกนัแดด 

2.  ผลการศกึษาตวัแปรด้าน เปรียบเทียบวสัด ุในด้าน ราคา น า้หนกัเบา เพ่ือ
หาตวัแปรท่ีมีผลตอ่ ราคา ระยะเวลาการก่อสร้าง และประสิทธิภาพการกนัความร้อนของวสัดุ 

3. ผลการศกึษาตวัแปรด้าน ระยะการจมน า้ของฐานอาคาร ผลทดสอบการ
ลอยตวั ผลทดสอบรับน า้หนกั ผลทดสอบระบบพลงังานสะอาดท่ีใช้ ผลเปรียบเทียบปริมาณไฟฟ้า 
ผลเปรียบเทียบภาระการท าความเย็น เปรียบเทียบขัน้ตอน และวิธีการก่อสร้างบ้านลอยน า้กบับ้าน
ท่ีก่อสร้างด้วยวิธีทัว่ไป ศกัยภาพในการใช้พลงังานทดแทน 

 
4.1.1    เปรียบเทียบรูปทรง เพ่ือหาตัวแปรท่ีมีเสถียรภาพ  ด้านระยะ

จุดศูนย์ถ่วง (C.G.) ต ่า ด้านปริมาณการใช้วัสดุ การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีภายในของรูปทรง 
และด้านการกันแดด  

ตวัแปรการออกแบบเพ่ือป้องกันการโคลงเคลงของบ้านบนผิวน า้ จาก 
สมมติฐาน ของการกระจายน า้หนัก ลงพืน้ท่ีตรงกลางอาคาร โดยใช้ทุ่นลอยท่ีเน้นการใช้งาน
บริเวณพืน้ท่ีตรงกลางเป็นทางสัญจรหลักและกิจกรรมหลักอ่ืนของอาคาร เพ่ือท าใช้เกิดความ
สมดลุของน า้หนกัตลอดเวลา นอกจากนีห้ากในกรณีท่ีบ้านลอยน า้เป็นบ้านชัน้เดียวจะช่วยให้เกิด
ความเสถียรมากขึน้ โดยการก าหนดความสูงของบ้านไม่เกิน 3 เมตร เพ่ือสร้างจุดศูนย์ถ่วง 



 

 

(Center of Gravity : C.G.)ของบ้านต ่าจึงมีเสถียรภาพในการลอยน า้และป้องกนัการเกิดการพลิก
คว ่า     

 

          แบบท่ี 1                      แบบท่ี 2                        แบบท่ี 3                    แบบท่ี4 

ภาพท่ี 4-1 แสดงการเปรียบเทียบรูปตดัอาคารรูปทรงตา่งๆ 

พืน้ท่ีใช้สอยตรงกลางอาคารรูปทรง แบบท่ี 1-3  เน้นการใช้งานบริเวณ
พืน้ท่ีตรงกลางเป็นหลกัในการท ากิจกรรมและรับน า้หนกัของอาคารเพ่ือท าให้เกิดความสมดลุของ
น า้หนกัมากกวา่ รูปทรงแบบท่ี 4    

 

                 แบบท่ี 1                      แบบท่ี 2                        แบบท่ี 3                         แบบท่ี4 

ภาพท่ี 4-2 เปรียบเทียบรูปทรงแบบตา่งๆในแง่ระดบัจดุศนูย์ถ่วง 

พืน้ท่ีใช้สอยตรงกลางอาคารรูปทรง แบบท่ี 3 และ 4 มีระดบั จดุศนูย์ถ่วงท่ี
สดัสว่น 1: 2  ในขณะท่ี  รูปทรง แบบท่ี 1 มีระดบั จดุศนูย์ถ่วงท่ีสดัส่วน 1: 3.1  และ รูปทรงแบบท่ี 
2 มีระดบั จดุศนูย์ถ่วงท่ีสดัสว่น 1: 2.3   

วิเคราะห์ สดัส่วน ของรูปด้านกับพืน้ท่ี ของรูปทรงแบบท่ี 2 มีพืน้ท่ีใช้สอย
ภายในมากกว่ารูปทรงแบบท่ี 1 นอกจากเน้นการใช้สอยพืน้ท่ีบริเวณกลางอาคาร  ตวัแปรส าคญั
ในการออกแบบ บ้านลอยน า้เพ่ือให้มีเสถียรภาพในการลอยน า้คือ จดุศนูย์ถ่วง (C.G.) ของอาคาร
ต้องต ่า โดยท่ีอตัราส่วนสงูของจดุศนูย์ถ่วง (C.G.) ควรไม่เกิน 1/2 ของความสงูอาคาร เพ่ือรักษา



 

 

เสถียรภาพการลอยน า้ ท่ีดีไมโ่คลงเคลง ขณะใช้งาน ขนาดและรูปทรงของบ้านถกูออกแบบให้เกิด
การใช้สอยหลกัอยูบ่ริเวณตรงกลางเพื่อจ ากดัพืน้ท่ีการรับน า้หนกัจรเพ่ือสร้างเสถียรภาพท่ีดีในการ
ลอยน า้ น า้หนกั  ด้านระยะจดุ C.G. ต ่า  

 

ภาพท่ี 4-3 แสดงการออกแบบท่ีมี จดุศนูย์ถ่วงต ่า ประหยดั วสัด ุและลดชว่งเวลารับแสงแดด 

รูปแบบท่ี 2 สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีด้านข้าง ซึ่งสามารถลดเวลารับ
แดดของผนงัอาคารได้  ถึง 8 ชัว่โมง และหลังคาซึ่งจะต้องมีความเอียงท่ีเหมาะสม เช่น พืน้ท่ี
หลงัคาส าหรับกรณีตดิตัง้แผงโซลา่เซลล์ มมุลาดเอียงของหลงัคาท่ีเหมาะสมคือมมุท่ีใกล้เคียงกบั
มมุละตจิดูประมาณ 14 องศาเหนือ อย่างไรก็ตามในเชิงปฏิบตัิมมุลาดเอียง อาจมีความยืดหยุ่น
ได้ระหวา่ง 15-30 องศา  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.1.1   การเปรียบเทียบรูปทรงบ้านแบบเก่าท่ีก่อสร้างโดยทัว่ไป กบัรูปทรงแบบ
ท่ี 2 ในด้าน ปริมาณการใช้วสัด ุ

 

ภาพท่ี 4-4 แสดงแบบบ้านพกัอาศยัโดยทัว่ไป 

โดยก าหนดผนงัด้านยาวสงู 1.87 เมตร  ยาว 8.40 เมตร มีพืน้ท่ี  15.70 
ตารางเมตร ผนงัด้านขวางสงู 2.88 เมตร มีพืน้ท่ี 6.80 ตารางเมตร 

1.   พืน้ท่ีผนงัรวม (1.87  x   8.40 ) x 2  + ( 6.8 x 2 ) = 45 ตารางเมตร 

2.   พืน้ท่ีหลงัคารวม (3.50 x 8.40 ) x 2 = 58.80  ตารางเมตร 

3.   พืน้ท่ีพืน้อาคารรวม (3 x 8.40) =  25.20 ตารางเมตร 

4.   พืน้ท่ีเปลือกอาคารรวม 129    ตารางเมตร  

5.   มีปริมาตรภายใน  57.10   ลกูบาศก์เมตร 



 

 

 

ภาพท่ี 4-5 แสดงแบบบ้านรูปทรงแบบท่ี 2 

การวิเคราะห์ด้านรูปทรงของรูปทรงแบบท่ี 2โดยก าหนด ผนงัด้านยาวสงู 
1.45 เมตร  ยาว 8.40 เมตร มีพืน้ท่ี  12.20 ตารางเมตร ผนงัด้านขวางสงู 2.85 เมตร มีพืน้ท่ี 8.10 
ตารางเมตร 

1.พืน้ท่ีผนงัรวม (1.45 x 8.40 ) x 2 + (8.10 x 2 )= 40.50  ตารางเมตร 

2.พืน้ท่ีหลงัคารวม (3.50 x 8.40) x 2 =  58.80  ตารางเมตร 

3.พืน้ท่ีพืน้อาคารรวม  (3 x 8.40 ) = 25.20 ตารางเมตร 

4.พืน้ท่ีเปลือกอาคารรวม 124.50    ตารางเมตร  

5.มีปริมาตรภายในรวม   68   ลกูบาศก์เมตร 

พืน้ท่ีเปลือกอาคารทัง้หมด 124.56  ตารางเมตร จากการ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
บ้านทัง้ 2 รูปทรงโดย ก าหนด พืน้ท่ี พืน้อาคาร เท่ากนั สรุปได้วา่ รูปทรงบ้านลอยน า้ ประหยดัการ
ใช้วสัดมุากกวา่รูปทรงปกต ิ รวม 5 ตารางเมตร แตไ่ด้ปริมาตรภายใน มากกว่า 11.04 ลกูบาศก์



 

 

เมตร และรูปทรงบ้านลอยน า้ได้พืน้ท่ีด้านข้างเพิ่มด้านละ 80 เซนตเิมตรท่ีระดบัความสงูระดบั 
1.27 เมตร  

4.1.1.2   การใช้พืน้ท่ีจากผนงัเอียงให้เกิดประโยชน์ 

ในงานวิจยันี ้เลือก รูปแบบท่ี 2 ซึ่งเป็นรูปทรงท่ีสามารถลดพืน้ท่ีรับแดดของผนงั
อาคาร และประหยดัวสัดกุารก่อสร้างในงานวิจยั บ้านลอยน า้ 1 ชัน้ ท่ีมีขนาดความกว้าง 3 เมตร 
ยาว 8.4 เมตร  1 ห้องนอน 1 ห้องน า้ มีพืน้ท่ีเก็บงานระบบ และพืน้ท่ีเตรียมอาหาร หรือประกอบ
อาหารง่ายๆได้ พืน้ท่ีใช้สอย  25.2 ตารางเมตร   ส าหรับครอบครัวขนาดเล็ก หรือผู้อยู่อาศยัไม่ควร
เกิน 3 คน  หากพิจารณาขนาดความกว้างและความยาวของอาคารแล้ว จะเห็นว่าความกว้าง 
เพียง 3 เมตร หากแต่ด้วยรูปทรง ท่ีผนงัด้านอ้างมีความลาดเอียง นอกจะออกแบบมาเพ่ือหลบ
แสงแดดในยามสายจนถึงบา่ยสามแล้ว ยงัมีส่วนท าให้พืน้ท่ีอาคารภายในกว้างขึน้โดยรวมถึงด้าน
ละ 80 ซม. จงึท าให้มีพืน้ท่ีใช้ประโยชน์ท่ีจ าเป็นอยา่งครบถ้วน  

          

                     ภาพท่ี 4-6 ภาพแสดงการใช้ประโยชน์ภายในอาคารอยา่งคุ้มคา่ 

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานพืน้ท่ีภายใน เพ่ือการใช้พืน้ท่ีอย่างคุ้มค่า 
และมีประโยชน์ใช้สอยท่ีปรับเปล่ียนได้ รองรับการใช้ชีวิตประจ าวันได้ตามปกติ จึงจ าเป็นต้อง
ศกึษา ระยะ และขนาด ของเฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้กบัรูปทรงของบ้านลอยน า้ในกรณีดงันี ้ 



 

 

 

ภาพท่ี 4-7 ภาพแสดงการใช้ประโยชน์ภายในอาคารอยา่งคุ้มคา่การใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ี ท่ีเกิด
จากผนงัเอียง ซึง่นอกจากจะเอียงเพื่อหลบแดด แตย่งัสามารถใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใช้โดยการ

ออกแบบเป็นโต๊ะท างานท่ีพบัเก็บได้ 

 

ภาพท่ี 4-8 ภาพแสดงการใช้ประโยชน์ภายในซึง่เกิดจากผนงัเอียงการใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ี ท่ีเกิด
จากผนงัเอียง ซึง่นอกจากจะเอียงเพื่อหลบแดด แตย่งัเกิดพืน้ท่ี ท่ีเพียงพอตอ่การใช้งานเชน่ ตู้

เสือ้ผ้า และอปุกรณ์เคร่ืองใช้ตา่งๆ 



 

 

 

ภาพท่ี 4-9 ภาพแสดงการใช้ประโยชน์ภายในอาคารอยา่งคุ้มคา่การใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ี ท่ีเกิด
จากผนงัเอียง ซึง่นอกจากจะเอียงเพื่อหลบแดดแตย่งัเกิดพืน้ท่ี ท่ีเพียงพอตอ่การใช้งานเชน่ชัน้ 

เตรียมอาหาร 

 

ภาพท่ี 4-10 ภาพแสดงการใช้ประโยชน์ภายในอาคารอย่างคุ้มคา่การใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ี ท่ีเกิด
จากผนงัเอียงในกรณีนีส้ามารถออกแบบเป็นเก้าอีน้ัง่ บริเวณระเบียง 

 



 

 

4.1.1.3    เปรียบเทียบตวัแปรท่ีได้กับกรณีศึกษาบ้านลอยน า้กรมโยธาธิการใน
ด้าน ระยะจุด C.G. ราคาค่าก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง และการใช้พลังงานไฟฟ้าระยะ
จดุศนูย์ถ่วง(C.G.) ของบ้านลอยน า้กรมโยธาธิการ 

 
ภาพท่ี 4-11 ภาพแสดงระยะจดุ ศนูย์ถ่วง (C.G.) ของบ้านลอยน า้กรมโยธาธิการ 

 

 
 

ภาพท่ี 4-12 ภาพแสดงระยะจดุ ศนูย์ถ่วง (C.G.) ของบ้านลอยน า้ 
 

จากการเปรียบเทียบ สดัสว่น ของระยะจดุ ศนูย์ถ่วง (C.G.) ระหว่าง บ้านพกั
อาศยัทัว่ไป บ้านลอยน า้กรมโยธาธิการ และงานวิจยั นวตักรรมบ้านลอยน า้ พบวา่  

 บ้านลอยน า้กรมโยธาธิการมีสดัส่วนระยะจดุศนูย์ถ่วง (C.G.)เท่ากบั ½ 

ของความสงูอาคาร 

 นวตักรรมบ้านลอยน า้มีสดัส่วน ระยะจดุศนูย์ถ่วง (C.G.) เท่ากบั 1/2.5 
ของความสงูอาคาร ซึง่ต ่ากวา่ระยะจดุศนูย์ถ่วง (C.G.) ของบ้านลอยน า้
กรมโยธาธิการ 



 

 

4.1.1.4    การเปรียบเทียบการลดเวลารับแดดของผนงัอาคาร 

  

ภาพท่ี 4-13 ภาพแสดงผนงัพืน้ท่ีรับแดดของอาคารทัว่ไป 

 

    ภาพท่ี 4-14 ภาพแสดงผนงัพืน้ท่ีรับแดดของรูปทรงแบบท่ี2       



 

 

น าแบบจ าลองบ้านท่ีมีผนงัเอียง 125 องศาจากระนาบพืน้ ซึ่งมีองศา เอียงของ
ผนังเท่ากับผนังบ้านจ าลองรูปทรงผนัง ห้าเหล่ียม มีความเอียง125 องศา สัดส่วน 1:25  เพ่ือ
จ าลอง หามุมแสงแดดในเวลาต่างกนั จากห้องทดลอง sky dome  ศนูย์เช่ียวชาญเฉพาะทาง 
ด้านเทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม ชัน้ 11 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่า เน่ืองจากรูปทรง
บ้าน ซึ่งผนังด้าน ห้าเหล่ียม มีความเอียงถึง 125 องศา จึงท าให้ผนังรับแดดเพียงช่วงเช้าเวลา 
8.30 นาฬิกา จนถึง ช่วงเย็น คือประมาณ 17.30 นาฬิกา ซึ่งท าให้ลดพืน้ท่ีรับแสงแดดท่ีมีความ
ร้อนในชว่งเวลา 8.30  นาฬิกา – เวลา 17.30 นาฬิกา ท่ีจะสะสมในผนงัอาคาร ดงันัน้ผนงัด้านข้าง
ของบ้านลอยน า้จงึ มีอณุหภมูิต ่าและคงท่ี สง่ผลให้ประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ 

 

ภาพท่ี 4-15 ภาพแสดงการใช้ผนงัเอียง 125 องศาจากระนาบพืน้ เพ่ือจ าลองหามมุแสงแดดใน
เวลาตา่งกนั 

การทดสอบแบบบ้านจ าลองซึ่ง ผนงัด้านข้างมีความเอียง 125 องศาจากระนาบ
พืน้ จะช่วยท าให้ลดเวลารับแดดของผนงัด้านข้างได้ถึง 8 ชัว่โมง ลดความร้อนท่ีสะสมในผนงัจึง
ท าให้ผนงัมีอณุหภมูิต ่า ลดภาระเคร่ืองท าอากาศซึง่ท าให้ประหยดัคา่ไฟฟ้า 

 



 

 

4.1.2    ผลการศึกษาที่ 2   เปรียบเทียบวัสดุก่อสร้างบ้านลอยน า้ใน
ด้านแรงลอยตัวในน า้ ราคา น า้หนักเบา เพื่อหาตัวแปรที่ มีผลต่อ ราคา ระยะเวลา
การก่อสร้าง และประสิทธิภาพการกันความร้อนของวัสดุ 

4.1.2.1  เปรียบเทียบวสัด ุในด้านแรงลอยตวัในน า้ 

งานวิจัยนวตักรรมบ้านลอยน า้เลือกใช้ระบบทุ่นลอยในการ
ลอยน า้ โดยระยะฐานของทุน่ลอยไมค่วรสงูเกินไปเน่ืองจากปัญหาการเกยตืน้ของตวับ้านลอยน า้ 
และเพ่ือง่ายต่อการเข้าถึง  ตวัอาคารจะต้องน า้หนกัเบาเพ่ือ ลดภาระในการรับน า้หนกัของทุ่น
ลอย  โดยเปรียบเทียบวสัดใุนการท าทุน่ลอยในปัจจบุนั เชน่ ไม้ไผ่ ถงัพลาสติก 200 ลิตร ถงัเหล็ก 
200 ลิตร พืน้EIFS ท่ีท าจากโฟม EPS โดยเปรียบเทียบการรับหนักในน า้เป็นกิโลกรัม ต่อ 1 
ลกูบาศก์เมตร          

 

แผนภมูิท่ี 4-1 เปรียบเทียบ น า้หนกั กบัการแรงลอยตวัในน า้ของวสัดชุนิดตา่งๆในการท าทุน่ลอย            



 

 

4.1.2.2  เปรียบเทียบวสัด ุในด้านแรงลอยตวัในน า้ 
 

 

 
แผนภมูิท่ี 4-2 เปรียบเทียบราคาตอ่ 1 ลกูบาศก์เมตร ของวสัดชุนิดตา่งๆในการท าทุน่ลอย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.1.2.3    ราคาค่าก่อสร้างบ้านลอยน า้เปรียบเทียบ กับบ้านพกัอาศยัท่ีก่อสร้าง
โดยวิธีทัว่ไป และบ้านลอยน า้กรมโยธาธิการ  

 
จากการเปรียบเทียบราคาบ้านพกัอาศยัทัว่ไปกบั บ้านลอยน า้กรม

โยธาธิการ กบั นวตักรรมบ้านลอยน า้  
 

 
 
แผนภมูิท่ี 4-3 แสดงการเปรียบเทียบราคาตอ่ ตารางเมตร ระหวา่ง บ้านพกัอาศยัทัว่ไปกบั บ้าน

ลอยน า้กรมโยธาธิการ กบั นวตักรรมบ้านลอยน า้ 
 

จากข้อมูลพบว่า บ้านลอยน า้มีราคาถูกกว่าบ้าน บ้านพกัอาศยัระบบ
คอนกรีตทัว่ไป และลอยน า้ของกรมโยธาธิการ 3 เทา่  
 



 

 

4.1.2.4   ระยะเวลา ก่อสร้างบ้านลอยน า้เปรียบเทียบ กับบ้านอาศยัท่ีก่อสร้าง
โดยวิธีทัว่ไป  
ตารางท่ี 4-1 แสดงระยะเวลาก่อสร้างบ้านพกัอาศยัทัว่ไป 

                                                 ระยะเวลา(สปัดาห์)   

บ้านทัว่ไป  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ฐานราก                         
พืน้                         
ผนงั                         
หลงัคา                         
ระบบไฟฟ้า                         
ระบบ
สขุาภิบาล                         
ฝ้าเพดาน                         
ตกแตง่                         

 
             

ตารางท่ี 4-2แสดงระยะเวลาก่อสร้างบ้านลอยน า้ 
                                                                                                         ระยะเวลา(สปัดาห์)                                                                               

นวตักรรม
บ้านลอยน า้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ทุน่ลอย                         
พืน้                         
ผนงั                         
หลงัคา                         
ระบบไฟฟ้า                         
ระบบ
สขุาภิบาล                         
ฝ้าเพดาน                         
ตกแตง่                         



 

 

 
เปรียบเทียบวัสดุที่มีค่ากันความร้อน/ชืน้ ที่ดี เพื่อตัวแปรที่ท าให้

บ้านลอยน า้ ให้เกิดสภาวะน่าสบาย และมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
ระบบปรับอากาศ  

แนวคิดการประหยัดพลังงานให้มากท่ีสุด เม่ือไม่ใช้เคร่ืองปรับอากาศ
ต้องไมรู้่สกึร้อน หลงัคาและผนงั ต้องมีคณุสมบตัิกนัความร้อนได้ดี อณุหภูมิผิวใต้หลงัคาจะสงูกว่า
อณุหภูมิภายในห้องเพียง 1 องศาเซลเซียส เม่ือเปรียบเทียบกบัหลงัคาทัว่ไป เช่น หลงัคากระเบือ้ง 
หรือหลังคาสังกะสี ท่ีมีอุณหภูมิผิวใต้หลังคาสูงกว่าอุณหภูมิอากาศในห้องมากกว่า 10 องศา
เซลเซียส ซึ่งบ้านลอยน า้นีจ้ะเป็นบ้านลอยน า้นีจ้ะเป็นบ้านท่ีเน้นการใช้พลงังานเพียงเล็กน้อยจาก
แหล่งพลงังานท่ีผลิตได้ในบ้านเช่นแผงเซลล์สริุยะ  ดงันัน้วสัดท่ีุน ามาก่อสร้างจึงต้องกนัความร้อน 
และความชืน้ความชืน้ได้เป็นอยา่งดี  

 
คุณสมบัตวัิสดุที่เลือกใช้ในการก่อสร้างบ้านลอยน า้ 

1.   น า้หนกัเบา ก่อสร้างเร็ว 
2. มีความยืดหยุ่นในการท างานสงู  
3. แข็งแรงสามารถต้านทานแรงลม ได้ไมเ่กิน 120 กิโลเมตร ตอ่ ชัว่โมง 
4. หาซือ้ได้ง่าย 

5. ราคาไมแ่พง 
6. อายกุารใช้งานทนทาน และมีความยืดหยุ่นสงู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.1.2.5    เปรียบเทียบวสัดท่ีุมีค่ากันความร้อน และความชืน้ท่ีดีเพ่ือตวัแปรท่ีท า
ให้บ้านลอยน า้ ให้เกิดสภาวะน่าสบาย และมีศกัยภาพในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับ
อากาศ  

 
ตารางท่ี 4-3 เปรียบเทียบ คา่การต้านทานความร้อนของวสัดุ(R) ผนงั 

ชนิดวสัด ุ คา่ความต้านทานความร้อน  ( R )  
(Ft2·°F· h/ Btu)   

คอนกรีตหนา 6 นิว้ 0.66 
คอนกรีตหนา 4 นิว้ 0.44 

โฟม EIFS หนา 4 นิว้ 16.00 

โฟม EIFS หนา 6 นิว้ 24.00 
อิฐมอญ หนา 4 นิว้ 0.75 
อิฐมวลเบาหนา 4 นิว้ 1.01 

เมทลัชีท หนา 0.45 มม. 0.000012 
แผน่ยิปซัม่ หนา 9 มม. 0.15 

 

 



 

 

 

แผนภมูิท่ี 4-4 แสดงการเปรียบเทียบ คา่การต้านทานความร้อนของวสัดุ(R) Ft2·°F· h/ Btu   

 
ตารางท่ี 4-4 เปรียบเทียบ คา่การกนัความร้อนวสัดผุนงัทึบ หลงัคา และพืน้ ของบ้านลอยน า้กบั
บ้านทัว่ไป 

 บ้านลอยน า้ต้นแบบ 
ค่าการ

ต้านทานความ
ร้อน(R) 

บ้านทั่วไป(ก่ออิฐ
ฉาบปูน) 

ค่าการ
ต้านทาน

ความร้อน(R) 
เปลือก
อาคาร 

วัสดุ Ft2·°F· h/ Btu   วัสดุ Ft2·°F· h/ Btu   

ผนงัทบึ Foam Panel หนา 6 นิว้ 24 อิฐมอญ หนา 4 นิว้ 0.66 
หลงัคา Foam Panel หนา 6 นิว้ 24 กระเบือ้งลอนคู ่ 0.45 

พืน้ 
โฟม EPS หนา 12 นิว้
ฉาบ Base Coat 

48 คอนกรีต 0.71 



 

 

ตารางท่ี 4-5 เปรียบเทียบ คา่การกนัความร้อนวสัดกุระจก ของบ้านลอยน า้กบับ้านทัว่ไป 
 

 บ้านลอยน า้ต้นแบบ 
ค่าสัมประสิทธ์
การส่งผ่าน
ความร้อน(U) 

บ้านทั่วไป(ก่ออิฐ
ฉาบปูน) 

ค่าสัมประ
สิทธ์การ

ส่งผ่านความ
ร้อน(U) 

เปลือก
อาคาร 

วัสดุ  Btu / Ft2·°F· h  วัสดุ Btu / Ft2·°F· h 

กระจก ลามิเนต หนา 6.38 มม. 0.62 กระจกใสหนา 6 มม. 1.03 

 
จากการเปรียบเทียบ น า้หนกั การแรงลอยตวั และราคาของวสัดชุนิด

ตา่งๆและวิธีการ ระยะเวลาและขัน้ตอนในการท าทุน่ลอย พบวา่  
1.โฟม EIFS ชนิดกันไฟลาม มีอัตราการรับน า้หนักเท่ากับ 984 

กิโลกรัมตอ่ 1 ลกูบาศก์เมตรเม่ือลอยน า้ ราคาลกูบาศก์เมตรละ 1,340 บาท มีราคาสงูกว่าแบบอ่ืน 
และเปรียบเทียบในด้าน ความความแข็งแรง อายกุารใช้งานท่ียาวนานท่ีสดุหากมีการป้องกนัรังสี 
ยวีู โดยเคลือบผิวด้วยไฟเบอร์กลาส และปนูผสมสารชนิดพิเศษ (base coat) และสามารถปิดผิว
ด้วยวสัด ุตกแตง่ทัว่ไป      

2.ระยะเวลาในการก่อสร้างรวดเร็วกวา่แบบอ่ืนเน่ืองจากน า้หนกัเบา 
ตดัง่าย และหาซือ้ง่าย 

3.ขัน้ตอน การเตรียมวสัดกุ่อสร้าง มีขัน้ตอนน้อยกว่า น า้หนกัเบา และ
มีความยืดหยุน่ในการท างานสงู 

วสัดท่ีุใช้เป็นวสัดท่ีุมีน า้หนกัเบาและหาได้ง่ายตามท้องตลาดโฟม EIFS 
ชนิดกนัไฟลาม เป็นวสัดท่ีุเหมาะสมเป็นส าหรับน ามาใช้ในงานสร้างทุน่ลอยให้กบัแพหรือบ้านลอย
น า้ เพราะ มีอตัราการดดูซึมน า้ต ่าและรองรับน า้หนกับรรทกุได้ดีอีกทัง้ยงัเป็นวสัดท่ีุหาได้ทัว่ไปจึง
ง่ายตอ่การซ่อมบ ารุงและประหยดัค่าใช้จ่าย ใช้ได้กบัทกุสภาพของน า้ทัง้น า้จืดและน า้เค็ม และ
ใช้ได้กับทุกสภาพอุณหภูมิของน า้ตามฤดูกาล  มีน า้หนกัเบาง่ายต่อการก่อสร้าง ติดตัง้และ
ซอ่มแซม ท าให้ประหยดัคา่ใช้จ่าย กว่าวสัดชุนิดอ่ืน มีอตัราการดดูซึมน า้ต ่ามากจึงไม่เกิดการผผุงั
หรือเป็นสนิมเหมือนวสัดชุนิดอ่ืน ท าให้ไมต้่องซอ่มบ ารุงทุน่ลอยท่ีท าด้วยไม้ไผห่รือเหล็ก  



 

 

งานวิจยันวัตกรรมบ้านแพลอยน า้พิจารณาใช้โฟม EIFS ชนิดกันไฟ
ลาม เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง เน่ืองจากมีคุณสมบัติท่ีเบาและไม่ดูดซึมน า้ อีกทัง้ยังมี
ความสามารถในการรับน า้หนกับรรทกุได้ดีเย่ียม จงึเหมาะสมเป็นอย่างมากในการน ามาใช้ในการ
สร้างบ้านแพลอยน า้ นอกจากนัน้โฟม EIFS ยงัมีคณุสมบตัิเป็นฉนวนกนัความร้อนท่ีดี จึงท าให้
ประหยดัคา่ไฟฟ้าจากเคร่ืองปรับอากาศชว่ยประหยดัคา่ไฟได้มากลดคา่ไฟจากระบบปรับอากาศ 
 

ผลการเปรียบเทียบค่าปริมาณการถ่ายเทความร้อนของวัสดุ
บ้านพกัทัว่ไป กับบ้านลอยน า้ อัตราการใช้พลังงานของบ้านลอยน า้กับบ้านพักอาศยัทั่วไป
ของบ้านลอยน า้ 

4.1.2.6    เปรียบเทียบคา่ปริมาณการถ่ายเทความร้อนของวสัดบุ้านพกัอาศยั
ทัว่ไป กบับ้านลอยน า้ 

เปรียบเทียบการถ่ายเทความร้อนของวัสดุของบ้านลอยน า้กับ
บ้านพักทั่วไปโดยก าหนดให้พืน้ที่ใช้สอยบ้าน เท่ากันคือ 25.2 ตารางเมตร 

 
วิเคราะห์เปรียบเทียบคา่ปริมาณสง่ผา่นความร้อนของวสัดบุ้านทัว่ไป

กบับ้านลอยน า้ โดยการค านวณลกัษณะการสง่ผา่นความร้อนตามรูปแบบดงัตอ่ไปนี  ้

 

 
ภาพท่ี  4-16 แสดงการถ่ายเทความร้อนจากวสัดผุนงัอาคารด้านสกดัของบ้านพกัอาศยัทัว่ไป 



 

 

 
 

ภาพท่ี  4-17 แสดงการถ่ายเทความร้อนจากวสัดผุนงัอาคารด้านยาวของบ้านพกัอาศยัทัว่ไป 

 

ลกัษณะการสง่ผา่นความร้อนของบ้านลอยน า้ 
 

 

 
ภาพท่ี  4-18 แสดงการถ่ายเทความร้อนของอณุหภมูิผิววสัดดุ้านสกดัของบ้านลอยน า้ 



 

 

 

  
 ภาพท่ี  4-19 แสดงการถ่ายเทความร้อนของอณุหภมูิผิววสัดผุนงัด้านยาวของบ้านลอยน า้ 

ทดลองเปรียบเทียบคา่ปริมาณการถ่ายเทความร้อนของบ้านพกัอาศยั
ทัว่ไป กบับ้านลอยน า้ โดยก าหนดให้พืน้ท่ีบ้าน เท่ากันคือ 25.2 ตารางเมตรในกรณีท่ีบ้านมีระบบ
ปรับอากาศก าหนดอุณหภูมิภายในไว้ท่ี 25 องศาเซลเซียส (77 °F) อุณหภูมิภายนอก 38 องศา
เซลเซียส (100.40 °F) 

 
ตารางท่ี 4-6 เปรียบเทียบพืน้ท่ี พืน้ ผนงั หลงัคา บ้านพกัอาศยัทัว่ไปกบับ้านลอยน า้ 

พืน้ท่ี บ้านทัว่ไป (ตารางฟตุ) บ้านลอยน า้(ตารางฟตุ) 
พืน้ท่ีหลงัคารวม 415.50 ตารางฟตุ 632.90 ตารางฟตุ 

พืน้ท่ีผนงัด้านยาวรวม 361.60 ตารางฟตุ 445.50ตารางฟตุ 

พืน้ท่ีผนงัด้านสกดัรวม 145.52 ตารางฟตุ 175.22 ตารางฟตุ 
พืน้ท่ีพืน้อาคารรวม 271.20 ตารางฟตุ 271.20 ตารางฟตุ 

 
จากสมการ     Q = U x A x ΔT……………………………………..(3) 
เม่ือ Q =   คา่ภาระการท าความเย็นของอาคาร  (Btu/h) 
       U =   คา่สมัประสิทธ์การสง่ผา่นความร้อนของวสัด ุ(Btu/ h· Ft2·°F) 
       A =   ขนาดพืน้ท่ี (Ft2 ) 

             ΔT =   คา่ความตา่งของอณุหภมูิ (°F) 



 

 

การถ่ายเทความร้อนของวัสดุบ้านพักอาศัยท่ัวไป โดยการ

ประเมินศักยภาพภาระการท าความเยน็ จากการค านวณ 

 

ภาพท่ี  4-20 แสดงการถ่ายเทความร้อนจากวสัดหุลงัคาบ้านพกัอาศยัทัว่ไป 
 

ในกรณีท่ีบ้านมีระบบปรับอากาศก าหนดอณุหภูมิภายในไว้ท่ี 25 องศา
เซลเซียส (77 °F) อณุหภมูิภายนอก 38 องศาเซลเซียส (100.40 °F) 

ค านวณคา่ความต้านทานความร้อนวสัดหุลงัคาบ้านพกัอาศยัทัว่ไปจาก 
สมการ 

Q = U x A x ΔT       
Air Film ภายนอก     คา่ R = 0.25   Ft2·°F· h/ Btu   
กระเบือ้งคอนกรีต     คา่ R = 0.11   Ft2·°F· h/ Btu   
Air Film ภายใน        คา่ R = 0.76   Ft2·°F· h/ Btu      

ΣR เทา่กบั 1.12   Ft2·°F· h/ Btu   
ดงันัน้ U เทา่กบั 1/1.12 หรือ 0.89   Btu/ h· Ft2·°F 
พืน้ท่ี หลงัคา 38.60 ตารางเมตร หรือเทา่กบั  415.50 ตารางฟตุ 
Q         = 0.89 x 415.50  x (100.40 0F- 77 0F) 
Q          = 369.79 x 23.40 
Q          = 8,653.08   Btu/h 

การถ่ายเทความร้อนของวสัดหุลงัคาบ้านพกัทัว่ไปเทา่กบั 8,653.08   Btu/h 
 
 
 

 

หลงัคา 

หลงัคา 

หลงัคา 



 

 

การค านวณการถ่ายเทความร้อนของวัสดุผนัง(ด้านยาว)บ้านพัก

ทั่วไป 

 

ภาพท่ี  4-21 แสดงการถ่ายเทความร้อนจากวสัดผุนงั(ด้านยาว)บ้านพกัอาศยัทัว่ไป 

ในกรณีท่ีบ้านมีระบบปรับอากาศก าหนดอณุหภูมิภายในไว้ท่ี 25 องศา
เซลเซียส (77 °F) อณุหภมูิภายนอก 38 องศาเซลเซียส (100.40 °F) 

ค านวณคา่ความต้านทานความร้อนวสัดผุนงัด้านยาวบ้านพกัอาศยั
ทัว่ไปจาก สมการ 

Q = U x A x ΔT       
Air Film ภายนอก         คา่ R = 0.25   Ft2·°F· h/ Btu   
ผนงัคอนกรีตหนา 4”     คา่ R = 0.44   Ft2·°F· h/ Btu   
Air Film ภายใน            คา่ R = 0.68   Ft2·°F· h/ Btu      

ΣR เทา่กบั 1.37   Ft2·°F· h/ Btu   
ดงันัน้คา่ U เทา่กบั 1/1.37 หรือ 0.72   Btu/ h· Ft2·°F 
พืน้ท่ี ผนงั 33.6 ตารางเมตร หรือเทา่กบั 361.66 ตารางฟุต 
Q               = 0.72 x 361.66  x (100.4 0F- 77 0F) 
Q               = 260.39 x 23.4 
Q               = 6,093.12 Btu/h 

การถ่ายเทความร้อนของวสัดผุนงั(ด้านยาว)บ้านพกัทัว่ไปเทา่กบั 6,093.12  Btu/h 
 

 

 

ผนงัดา้นยาว 

ผนงัดา้นยาว 

ผนงัดา้นยาว 



 

 

การค านวณการถ่ายเทความร้อนของวัสดุผนัง(ด้านสกัด)บ้านพัก

ทั่วไป 

 

ภาพท่ี  4-22 แสดงการถ่ายเทความร้อนจากวสัดผุนงั(ด้านสกดั)บ้านพกัอาศยัทัว่ไป 

ในกรณีท่ีบ้านมีระบบปรับอากาศก าหนดอณุหภูมิภายในไว้ท่ี 25 องศา
เซลเซียส (77 °F) อณุหภมูิภายนอก 38 องศาเซลเซียส (100.40 °F) 

ค านวณคา่ความต้านทานความร้อนวสัดผุนงัด้านสกดับ้านพกัอาศยั
ทัว่ไปจาก สมการ 

Q = U x A x ΔT       
Air Film ภายนอก         คา่ R = 0.25   Ft2·°F· h/ Btu   
ผนงัคอนกรีตหนา 4”     คา่ R = 0.44   Ft2·°F· h/ Btu   
Air Film ภายใน            คา่ R = 0.68   Ft2·°F· h/ Btu      

ΣR เทา่กบั 1.37   Ft2·°F· h/ Btu   
ดงันัน้คา่ U จงึเทา่กบั 1/1.37 หรือ 0.72   Btu/ h· Ft2·°F 
พืน้ท่ี ผนงั 13.52 ตารางเมตร หรือเท่ากบั 145.52 ตารางฟตุ 
Q               = 0.72 x 145.52  x (100.4 0F- 77 0F) 
Q               = 104.77 x 23.4 
Q               = 2,451.72 Btu/h  

การถ่ายเทความร้อนของวสัดผุนงั(ด้านสกดั)บ้านพกัทัว่ไปเทา่กบั 2,451.72 Btu/h 
 
 

ผนงัดา้นสกดั 

ผนงัดา้นสกดั 

ผนงัดา้นสกดั 



 

 

การค านวณการถ่ายเทความร้อนของวัสดุพืน้อาคารบ้านพัก

ทั่วไป 

 

ภาพท่ี  4-23 แสดงการสง่ถ่ายความร้อนถ่ายเทจากวสัดพืุน้กรณีบ้านพกัอาศยัทัว่ไป 

ค านวณการถ่ายเทความร้อนจากวสัดผุนงัคาบ้านพกัอาศยัทัว่ไปจาก 
การหาคา่ U จากสมการ   Q = U- x A x ΔT  การค านวณโดยปกติ คา่สมัประสิทธ์การส่งผ่าน
ความร้อน(U) เป็นคา่การส่งผ่านความร้อนจากอากาศด้านนอกสู่อากาศด้านใน แตใ่นกรณีนีเ้ป็น
การน าความร้อนจากผิวอาคารท่ีสัมผัสดินเข้าสู่ภายในอาคาร จึงไม่สามารถค านวณค่า  U 
ดงักล่าวได้ ในงานวิจยันีจ้ึงใช้การค านวณหาค่า U’ ท่ีเกิดจากการค านวณหาค่าความต้านทาน
ความร้อนรวมตัง้แต่พืน้ผิวท่ีสัมผัสกับดินเข้าสู่อากาศภายในห้องเพ่ือใช้ในการค านวณหาการ
ถ่ายเทความร้อนของวสัดพืุน้บ้านพกัทัว่ไปจากสมการ 

Q = U’ x A x ΔT       
พืน้คอนกรีตหนา 12”     คา่ R = 1.32   Ft2·°F· h/ Btu   
Air Film ภายใน            คา่ R = 0.61   Ft2·°F· h/ Btu         

ΣR เทา่กบั 1.93   Ft2·°F· h/ Btu     
ดงันัน้คา่ U’ เทา่กบั 1/1.93 หรือ 0.63   Btu/ h· Ft2·°F 
พืน้ท่ี พืน้คอนกรีต 25.20 ตารางเมตร หรือเทา่กบั 271.20 ตารางฟตุ 
Q     = 0.63 x 271.20  x (82.40 0F- 77 0F) 
Q     = 170.85 x 5.40 
Q     = 922.62  Btu/h 

การถ่ายเทความร้อนของวสัดพืุน้บ้านพกัทัว่ไปเทา่กบั 922.62 Btu/h 
 

 

พ้ืน 

พ้ืน 

พ้ืน 



 

 

การค านวณการถ่ายเทความร้อนของกระจกอาคารบ้านพักทั่วไป 

ค านวณคา่ความต้านทานความร้อนวสัดกุระจกบ้านพกัอาศยัทัว่ไปจาก 
สมการ 

Q = U x A x ΔT       
คา่ U กระจกใส เทา่กบั  0.90   Btu/ h· Ft2·°F 
พืน้ท่ี กระจก 4 ตารางเมตร หรือเทา่กบั 43.05 ตารางฟตุ 
Q        = 0.90 x 43.05  x (82.40 0F- 77 0F) 
Q        = 38.74 x 5.40 
Q        = 209.22  Btu/h 

การถ่ายเทความร้อนของกระจกบ้านพกัทัว่ไปเทา่กบั 209.22  Btu/h 
 
 
รวมคา่การถ่ายเทความร้อนของสว่นประกอบบ้านพกัทัว่ไปได้ดงันี  ้
คา่ Q หลงัคา เทา่กบั 8,653.08 Btu/h 
คา่ Q ผนงั(ด้านยาว) เทา่กบั 6,093.12 Btu/h 
ค่า Q ผนงั(ด้านขวาง)เทา่กบั 2,451.72 Btu/h 
คา่ Q พืน้เทา่กบั 922.62 Btu/h 
คา่ Q กระจกเทา่กบั 209.22 Btu/h 

คา่ภาระการท าความเย็น (Q)ของสว่นประกอบอาคาร รวมของบ้านพกัอาศยัท่ีก่อสร้างด้วยระบบ
ทัว่ไปเทา่กบั  18,329.76  Btu/h 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

กระจก 

กระจก 

กระจก 



 

 

การถ่ายเทความร้อนของวัสดุบ้านลอยน า้โดย การประเมิน

ศักยภาพภาระการท าความเยน็ จากการค านวณ 

 

ภาพท่ี  4-24 แสดงการถ่ายเทความร้อนของวสัดผุิววสัดหุลงัคาบ้านลอยน า้ 
ในกรณีท่ีบ้านมีระบบปรับอากาศก าหนดอณุหภูมิภายในไว้ท่ี 25 องศา

เซลเซียส (77 0F) อณุหภมูิภายนอก 38 องศาเซลเซียส (100.4 0F) 
ค านวณคา่ความต้านทานความร้อนวสัดหุลงัคาบ้านลอยน า้จากสมการ 
Q = U x A x ΔT       
Air Film ภายนอก         คา่ R = 0.25   Ft2·°F· h/ Btu   
โฟมพาเนลหนา 6”        คา่ R = 24      Ft2·°F· h/ Btu   
Air Film ภายใน            คา่ R = 0.76   Ft2·°F· h/ Btu         

คา่ ΣR เทา่กบั 25.01   Ft2·°F· h/ Btu     
ดงันัน้คา่ U เทา่กบั 1/25 หรือ 0.03   Btu/ h· Ft2·°F 
พืน้ท่ีหลงัคารวม 58.70 ตารางเมตร หรือ เทา่กบั 632.90 ตารางฟตุ 
Q          = 0.03 x 632.90  x (100.4 0F- 77 0F) 
Q          = 18.98 x 23.4 
Q          = 444.29  Btu/h 

การถ่ายเทความร้อนของหลงัคาบ้านลอยน า้เทา่กบั 444.29  Btu/h 
 

  
 
 
 
 

 

หลงัคา 

หลงัคา 

หลงัคา 



 

 

การค านวณการถ่ายเทความร้อนของวัสดุผนัง(ด้านยาว)บ้าน
ลอยน า้ 

 

ภาพท่ี  4-25  แสดงการถ่ายเทความร้อนของวสัดผุนงั(ด้านยาว)บ้านลอยน า้ 

ในกรณีท่ีบ้านมีระบบปรับอากาศก าหนดอณุหภูมิภายในไว้ท่ี 25 องศา
เซลเซียส (77 0F) อณุหภมูิภายนอก 38 องศาเซลเซียส (100.40 0F) 

ค านวณคา่ความต้านทานความร้อนวสัดผุนงัด้านยาวบ้านลอยน า้จาก 
สมการ 

Q = U x A x ΔT       
Air Film ภายนอก         คา่ R = 0.25   Ft2·°F· h/ Btu   
โฟมพาเนล หนา 6”       คา่ R = 24      Ft2·°F· h/ Btu   
Air Film ภายใน            คา่ R = 0.62   Ft2·°F· h/ Btu         

ΣR เทา่กบั  24.87   Ft2·°F· h/ Btu     
ดงนัน้คา่ U เทา่กบั 1/24.87 หรือ  0.04  Btu/ h· Ft2·°F 
พืน้ท่ี ผนงัรวม 41.30 ตารางเมตร หรือเทา่กบั 445.50 ตารางฟตุ 
Q               = 0.04 x 445.50 x (100.40 0F- 77 0F) 
Q               = 17.82 x 23.40 
Q               = 416.98   Btu/h 

การถ่ายเทความร้อนของผนงั(ด้านยาว)บ้านลอยน า้เท่ากบั 416.98  Btu/h 
   

 

 

 

ผนงัดา้นยาว 

ผนงัดา้นยาว 

ผนงัดา้นยาว 



 

 

การถ่ายเทความร้อนของวัสดุผนัง(ด้านสกัด)บ้านลอยน า้ 

 

ภาพท่ี  4-26  แสดงการถ่ายเทความร้อนของวสัดผุนงั(ด้านสกดั)บ้านลอยน า้ 

ในกรณีท่ีบ้านมีระบบปรับอากาศก าหนดอณุหภูมิภายในไว้ท่ี 25 องศา
เซลเซียส (77 0F) อณุหภมูิภายนอก 38 องศาเซลเซียส (100.40 0F) 

ค านวณคา่ความต้านทานความร้อนวสัดผุนงัด้านสกดับ้านลอยน า้จาก 
สมการ 

Q = U x A x ΔT       
Air Film ภายนอก         คา่ R = 0.25   Ft2·°F· h/ Btu   
โฟม EIFS หนา 3”         คา่ R = 12      Ft2·°F· h/ Btu   
Air Film ภายใน            คา่ R = 0.68   Ft2·°F· h/ Btu            

คา่ΣR เทา่กบั 12.93   Ft2·°F· h/ Btu     
ดงันัน้คา่ U เทา่กบั 1/12.93 หรือ 0.07   Btu/ h· Ft2·°F 
พืน้ท่ี ผนงัรวม 16.28 ตารางเมตร หรือเทา่กบั 175.22 ตารางฟตุ 
Q              = 0.07 x  175.22  x (100.40 0F- 77 0F) 
Q              = 12.26 x 23.40 
Q              = 287.01  Btu/h 

การถ่ายเทความร้อนของผนงั(ด้านสกดั)บ้านลอยน า้เท่ากบั 287.01  Btu/h 
 
 
 
 

ผนงัดา้นสกดั 

ผนงัดา้นสกดั 

ผนงัดา้นสกดั 



 

 

การถ่ายเทความร้อนของวัสดุพืน้อาคารบ้านลอยน า้ 

 

ภาพท่ี  4-27 แสดงการถ่ายเทความร้อนของวสัดพืุน้บ้านลอยน า้ 
 

ค านวณการถ่ายเทความร้อนจากวสัดผุนงัคาลอยน า้จาก การหาคา่ U 
จากสมการ   Q = U- x A x ΔT  การค านวณโดยปกติ คา่สมัประสิทธ์การส่งผ่านความร้อน(U) 
เป็นค่าการส่งผ่านความร้อนจากอากาศด้านนอกสู่อากาศด้านใน แต่ในกรณีนีเ้ป็นการน าความ
ร้อนจากผิวอาคารท่ีสัมผัสน า้เข้าสู่ภายในอาคาร จึงไม่สามารถค านวณค่า  U ดงักล่าวได้ ใน
งานวิจยันีจ้ึงใช้การค านวณหาคา่ U’ ท่ีเกิดจากการค านวณหาค่าความต้านทานความร้อนรวม
ตัง้แต่พืน้ผิวท่ีสมัผสักับน า้เข้าสู่อากาศภายในห้องเพ่ือใช้ในการค านวณหาการถ่ายเทความร้อน
ของวสัดพืุน้บ้านลอยน า้ 

ค านวณคา่ความต้านทานความร้อนวสัดพืุน้บ้านลอยน า้จาก สมการ 
Q = U’ x A x ΔT       
โฟม EIFS หนา 12”       คา่ R = 48     Ft2·°F· h/ Btu   
Air Film ภายใน            คา่ R = 0.61   Ft2·°F· h/ Btu               

คา่ΣR เทา่กบั 48.61   Ft2·°F· h/ Btu     
ดงันัน้คา่ U’ เทา่กบั 1/48.61 หรือเท่ากบั 0.02  Btu/ h· Ft2·°F 
พืน้ท่ี พืน้บ้านรวม 25.20 ตารางเมตร หรือเทา่กบั 271.20 ตารางฟตุ 
Q       = 0.02 x 271.20  x (82.40 0F- 77 0F) 
Q        = 5.42 x 5.40 
Q        = 29.26  Btu/h 

การถ่ายเทความร้อนของพืน้บ้านลอยน า้เท่ากบั 29.26  Btu/h 
 

การค านวณการถ่ายเทความร้อนของกระจกอาคารบ้านลอยน า้ 

พ้ืน 

พ้ืน 

พ้ืน 



 

 

ค านวณการถ่ายเทความร้อนของวสัดกุระจกบ้านลอยน า้ จากสมการ   
Q = U- x A x ΔT       
คา่ U กระจกใส เทา่กบั  0.48   Btu/ h· Ft2·°F 
พืน้ท่ี กระจก 4 ตารางเมตร หรือเทา่กบั 43.05 ตารางฟตุ 
จาก  Q = U’ x A x ΔT       
Q        = 0.48 x 43.05  x (82.40 0F- 77 0F) 
Q        = 20.66 x 5.40 
Q        = 111.58  Btu/h 

การถ่ายเทความร้อนของกระจกบ้านลอยน า้เทา่กบั 209.22  Btu/h 
 
รวมคา่การถ่ายเทความร้อนของสว่นประกอบบ้านลอยน า้ได้ดงันี  ้
คา่ Q หลงัคาเท่ากบั  444.29  Btu/h Btu/h 
คา่ Q ผนงั(ด้านยาว)เทา่กบั  416.98   Btu/h 
คา่ Q ผนงั(ด้านขวาง)เทา่กบั  287.01  Btu/h 
คา่ Q พืน้เทา่กบั  29.26  Btu/h 
คา่ Q กระจกเทา่กบั 111.58  Btu/h  

รวมคา่ภาระการท าความเย็น (Q)ของสว่นประกอบอาคาร เทา่กบั 1,289.12  Btu/h 
จากการค านวณพบวา่ ภาระการท าความเย็นรวมของบ้านลอยน า้น้อย

กว่าค่าภาระการท าความเย็นของบ้านพักอาศัยทั่วไปท่ีก่อสร้างด้วยระบบคอนกรีต เท่ากับ 
17,040.64  Btu/h จึงท าให้บ้านลอยน า้ประหยดัก าลงัไฟฟ้าในระบบปรับอากาศกว่าบ้านพกัทัว่ไป 
14.22 เทา่ 

 

 

 

 

การค านวณพลงังานไฟฟ้าส าหรับระบปรับอากาศ สามารถค านวณได้
จากสมการ                      E     =  พลงังานความเย็นท่ีได้จากเคร่ืองปรับอากาศ (Btu/h).……(5)  

กระจก 

กระจก 

กระจก 

 COP 



 

 

 
  เม่ือ     E     =  พลงังานไฟฟ้าหนว่ย วตัต์-ชัว่โมง (W/h) 

COP=  พลงังานความเย็นท่ีได้จากเคร่ืองปรับอากาศ (W)………..(6) 
 
พลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศของบ้านพกัทัว่ไป ค านวณได้

ดงันี ้ภาระท าความเย็นของบ้านเทา่กบั 18,329.76  Btu ใช้เคร่ืองปรับอากาศขนาด 24,000 Btu /h 
มีความสามารถใช้การท าความเย็นเทา่กบั  24,000 =  7,033.99  W   

 
พลงังานในการท าความเย็นเคร่ืองปรับอากาศขนาด 24,000 Btu /h 

เทา่กบั 2,490  W        COP  =  7,033.99  =  2.82 
 
E  =  18,329.76   x   1                
E  =     5372.14   x    1                

E  =    5372.14   x  0.35 
E  =    1,880.24  W 
ดงันัน้พลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศของบ้านพกัทัว่ไปเท่ากับ  

6,415.41  W 
พลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศของบ้านลอยน า้ ค านวณได้ดงันี ้

ภาระท าความเย็นของบ้านเทา่กบั 1,289.12  Btu ใช้เคร่ืองปรับอากาศขนาด 4,500 Btu /h มี
ความสามารถใช้การท าความเย็นเทา่กบั  4,500 =  1318.87  W   

พลงังานในการท าความเย็น เคร่ืองปรับอากาศขนาด 4,500 Btu /h 
เทา่กบั 460 W            COP  =  1,318.87  =  2.86 

 
E  =  1,289.12   x     1                
E =     377.81   x   0.34    
E  =   128.24  W       

ดงันัน้พลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศของบ้านพกัทัว่ไปเทา่กบั  438  W 

 COP 

2.86 

2.82 

พลงังานไฟฟ้าทั้งหมดท่ีใชส้ าหรับเคร่ืองปรับอากาศ (W) 

3.412 

2,490 

3.412 

460 

3.412 

3.412 



 

 

4.1.3    ผลการทดลองที่  3   ระยะการจมน า้ของฐานอาคาร ผลทดสอบการ
ลอยตัว ผลทดสอบรับน า้หนัก ผลทดสอบระบบพลังงานสะอาดที่ใช้ ผลเปรียบเทียบ
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ ขัน้ตอน และวิธีการก่อสร้างบ้านลอยน า้กับบ้านที่ก่อสร้างด้วยวิธีทั่วไป 

4.3.1.1   ระยะการจมน า้ของฐานอาคาร ผลทดสอบการลอยตวั ผลทดสอบรับ
น า้หนกัการค านวณหาแรงลอยตวัในน า้จาก สมการแรงลอยตวั ( Buoyant Force ) 

Fb = mg..............................................................................(1) 
Fb = (Ro) x (Vg)..................................................................(2) 

เม่ือ        Fb = แรงลอยตวั 
mg = น า้หนกัแพ  
Fb = แรงลอยตวั  
Ro = ความหนาแนน่ของน า้ = 1000 กิโลกรัม/ลบ.เมตร 
V = ปริมาตรแพ 
g = ความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงโลก 
(1) = (2) 
รายละเอียดด้านน า้หนกัของบ้านลอยน า้ 
4.3.1.1   พืน้ทุน่โฟม EIFS ฉาบผิวด้วยปนูผสม Base Coat ขนาด 7.56 

ลกูบาศก์เมตร หนกั 181.44 กิโลกรัม                                                                                                                                 
4.3.1.2 ผนงัโฟมพาเนล EIFS ขนาด 24.36 ตารางเมตรหนกั 414.12 

กิโลกรัม 
4.3.1.3   หลงัคา ผนงัพาเนลโฟม EIFS ขนาด 58.80 ตารางเมตรหนกั 

999.60 กิโลกรัม 
4.3.1.3   น า้หนกัรวมทัง้หมดของบ้านลอยน า้  1,595.16 กิโลกรัม 

จากการค านวณ เน่ืองจากตวัแปรด้านการประหยดัวสัดใุนการก่อสร้าง 
ในงานวิจยันีจ้งึ ก าหนดพืน้ท่ีขนาดเล็ก ขนาดเทา่ห้องพกัเตียงเดี่ยว studio type โดยหากใช้โฟม
เป็นทุน่   บ้านลอยน า้ขนาด 3 เมตร x 8.40 เมตร x 0.30 เมตร ปริมาตร จะเทา่กบั   7.56 
ลกูบาศก์เมตร โดยจากทฤษฏีแรงลอยตวั ค านวณสมการได้ดงันี  ้
แรงลอยตวั (Fb) = เทา่กบัน า้หนกัของไหล (น า้ 1 ลกูบาศก์เมตรหนกั 1,000 กิโลกรัม = ปริมาตร
ของวตัถท่ีุแทนท่ีในของไหล) 
 



 

 

                    Fb = ขนาดของบ้านลอยน า้ x ปริมาตรของน า้ 
Fb = (3 x 8.40 x 0.30) x 1000   
Fb = 7.56 x 1,000 
Fb = 7,560 กิโลกรัม 
แรงลอยตวัของฐานอาคาร จากการค านวณเทา่กบั 7,560 กิโลกรัม  

ฐานบ้านลอยน า้รับน า้หนกับรรทกุได้ 300 ตอ่ 1 ตารางเมตร หากค านวณจากการรับน า้หนกัของ
โฟม EPS 1 ลกูบาศก์เมตร จะรับน า้หนกับรรทกุได้ 984 กิโลกรัม 
ขนาดของบ้านลอยน า้ x แรงลอยตวัของโฟม EIFS 1 ลกูบาศก์เมตร = น า้หนกับรรทกุของทุน่  
เพราฉะนัน้ 7.56 x 984 = 7,439 กิโลกรัม  

ขนาดของทุน่ลอยน า้ สามารถรับน า้หนกับรรทกุได้ 7,439 กิโลกรัม หรือ 
295.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ในขณะท่ีบ้านพกัอาศยัท่ีเป็นโครงสร้างคอนกรีตทัว่ไปออกแบบให้
รับน า้หนกัจร (live load) เท่ากบั 150 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร บ้านลอยน า้ท่ีเป็นโครงสร้างโฟมจึง
สามารถรับน า้หนกับรรทกุหรือน า้หนกัจร ได้มากกว่ามาตรฐานการรับน า้หนกัของบ้านพกัอาศยัท่ี
เป็นโครงสร้างคอนกรีตถึง 145.5 กิโลกรัม  

ปริมาตรทุน่ของบ้านลอยน า้ 3 x 8.40 x 0.3  เทา่กบั  7.56 ลกูบาศก์
เมตร 

ความหนาทุน่ เท่ากบั 30 เซนตเิมตร            
พืน้ท่ีบ้านลอยน า้  3 x 8.40  เทา่กบั  25.20  ตารางเมตร                   
พืน้ท่ีภายในบ้านลอยน า้ เท่ากบั 21.60  ตารางเมตร 
การรับน า้หนกับรรทกุสูงสดุ 7,439 กิโลกรัม เท่ากบั 294.90 ต่อ 1 

ตารางเมตร และsafety factor ในการรับน า้หนกับรรทุกของบ้านลอยน า้เท่ากับ 1/3 ของการรับ
น า้หนกับรรทกุมากท่ีสดุ ซึง่เทา่กบั 2,477 กิโลกรัม  

น า้หนกับ้านลอยน า้ เท่ากบั 1,700 กิโลกรัม กล่าวคือ หากบ้านลอยน า้
รับน า้หนกั 7,431.48 เทา่กบัการรับน า้หนกั 100 %                                                                                                                                                                             

เพราะฉะนัน้  น า้หนักบรรทุก  1 ,700 กิ โลกรัม = (1,700 x 
100)÷7,431.48 = 22.80% ความหนาทุ่นเท่ากบั 30 เซนติเมตร  เพราะฉะนัน้1% ของความหนา
ทุน่ = 0.30 เซนตเิมตร ดงันัน้บ้านลอยน า้จะจมลง 22.80%  

โดย  22.80 x 0.30  = 6.80  เซนติเมตร โดยจากการค านวณพบว่า
ระยะจมของทุน่บ้านลอยน า้จะเทา่กบั 6.80 เซนตเิมตร  



 

 

4.3.2   พลงัไฟฟ้าท่ีใช้และระบบท่ีผนวกเทคโนโลยีผลิตพลงังานสะอาด
แบบยัง่ยืนของบ้านลอยน า้เปรียบเทียบกบับ้านพกัอาศยัทัว่ไป 

เน่ืองจากแหล่งพลังงานท่ีใช้เป็นแผงโซล่าร์เซลล์แบบไม่
เช่ือมต่อกับสาธารณูปโภค(stand alone) งานวิจัยนีเ้ลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีจ าเป็นในการอยู่
อาศยั แตย่งัคงไว้ด้วยคณุภาพในการใช้ชีวิต อีกทัง้ วสัดท่ีุเลือกใช้มีคา่การกนัความร้อนสงู ดงันัน้
จงึสามารถลดปริมาณไฟฟ้าท่ีต้องใช้ในระบบปรับอากาศได้ 14 เทา่  
 
ตารางท่ี  4-6 แสดงรายการเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านลอยน า้ 12 DCV, 24 DCV, 220 ACV (inverter 
1000 W) 

รายการไฟฟ้าบ้านลอยน า้  12DCV, 24DCV, 220ACV (inverter 1000W) 
  ขนาด Watt จ านวน   ชัว่โมง รวม   
 เคร่ืองปรับอากาศ 4,500 Btu - 230 1 6.00 1,380.00 24DC 
โทรทศัน์ 32” 95 1 1.00 95.00 AC 
เคร่ืองปิง้ขนมปัง 0 700 0 0.00 0.00 AC 
เตาไมโครเวฟ 0 960 0 0.00 0.00 AC 
เคร่ืองท าน า้ร้อน 0 2,000 0 0.00 0.00 AC 
หม้อหงุข้าวไฟฟ้า 1.5 600 1 0.40 240.00 AC 
กาต้มน า้ 0 500 1 1.00 500.00 AC 
เตารีด 0 750 0 0.00 0.00 AC 
หลอด LED แบบหลอดยาว (T5) - 14 8 1.00 112.00 12DC 
หลอดคอมแพค LED - 3 8 8.00 192.00 12DC 
เคร่ืองสบูน า้ - 150 1 0.50 75.00 24DC 
เคร่ืองกรองน า้ RO - 28.8 1 8.00 230.40 24DC 
รวมการใช้ไฟฟ้าใน 1 วนั         2,824.40 Watt 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 4-7 แสดงรายการเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านทัว่ไป 220 ACV. 

รายการเคร่ืองไฟฟ้าบ้านทัว่ไป 220 ACV. 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนาด Watt จ านวน ชัว่โมง รวม   
เคร่ืองปรับอากาศ 9,000 Btu 920 1 8.00 7,360 AC 
  12,000 Btu 1,150 1 1.00 1,150 AC 
ตู้เย็น 4.5-6.0 ลบ.ฟตุ 88 1 6.00 528 AC 
พดัลมเพดาน 16 นิว้ 68 1 1.00 68 AC 
โทรทศัน์ 32 95 1 2.00 190 AC 
วิทย ุ - 15 1 0.00 0 AC 
เคร่ืองปิง้ขนมปัง - 700 1 0.30 210 AC 
เตาไมโครเวฟ - 960 1 1.00 960 AC 
เคร่ืองท าน า้ร้อน - 2,000 1 1.00 2,000 AC 
หม้อหงุข้าวไฟฟ้า 1.5 600 1 1.00 600 AC 
กาต้มน า้ - 500 1 0.20 100 AC 
เตารีด - 750 1 0.30 225 AC 
เคร่ืองซกัผ้า - 600 1 1.00 600 AC 
หลอดฟลเูรสเซนต์ 10 20 1 8.00 160 AC 
หลอดฟลเูรสเซนต์ 20 30 1 8.00 240 AC 
หลอดฟลเูรสเซนต์ 32 42 0 0.00 0 AC 
หลอดฟลเูรสเซนต์ 36 46 0 0.00 0 AC 
หลอดฟลเูรสเซนต์ 40 50 1 8.00 400 AC 
หลอดคอมแพค 9 13.5 1 8.00 108 AC 
กลอ่งเคเบลิทีวี - 15 1 6.00 90 AC 
เคร่ืองสบูน า้ ½ HP 533 1 6.00 3,198 AC 
เคร่ืองกรองน า้ RO   28.8 1 8.00 230.4 AC 
รวมการใช้ไฟฟ้าใน 1 วนั         18,417.40 Watt 

ในกรณีนีเ้ปรียบเทียบตามลกัษณะการใช้ชีวิตประจ าวนัของบ้านพกั
อาศยัจริง อตัราการใช้พลงังานจงึไมมี่ข้อจ ากดั เน่ืองจากเช่ือมตอ่การ ใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
สาธารณปูโภคสว่นกลา 



 

 

  W 

 

แผนภมูิท่ี 4-5 เปรียบเทียบโหลดไฟฟ้าในบ้านพกัอาศยัทัว่ไป 
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แผนภมูิท่ี 4-6 เปรียบเทียบโหลดไฟฟ้าในบ้านลอยน า้ 

 

 

 



 

 

4.3.3      เปรียบเทียบบ้านลอยน า้กับบ้านพกัอาศยัทัว่ไปด้านขัน้ตอน และ
วิธีการก่อสร้าง 

4.3.3.1    บ้านพักอาศยัทั่วไป นิยมใช้วัสดุก่อสร้างหนักเช่นคอนกรีต 
อิฐ เหล็ก ไมส่ามารถลอยน า้ได้ มีขัน้ตอนการก่อสร้างท่ียุง่ยากและใช้เวลาการก่อสร้างมาก 

ระบบการก่อสร้างของบ้านพกัอาศยัทัว่ไป ประกอบด้วย 
1.   ระบบฐานราก (1) ใช้วัสดุก่อสร้างเช่น คอนกรีตเสริม

เหล็ก (2) ซึง่มีน า้หนกัมาก                                                                  
2.   ระบบผนงั (9) ก่อสร้างด้วยอิฐมอญ คอนกรีตบล็อคหรือ

อิฐมวลเบา ท าให้มีน า้หนกัมากไมส่ามารถลอยน า้ได้ 
3.   ระบบหลงัคา (7) ใช้วสัดปุระเภทโครงเหล็ก (6) หรือ

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีการก่อสร้างด้วยขัน้ตอนท่ียุง่ยากประกอบด้วย อะเส(5) จนัทนั 
(6)แป(7) กระเบือ้ง(8) ซึง่มีน า้หนกัมาก  

4.   ระบบทัง้หมดประกอบกนัเป็นชิน้ๆเพ่ือให้รับแรงร่วมกนั
เชน่เสา(4) คาน(11) พืน้(10) เป็นการถ่ายน า้หนกัลงมารวมกนัท่ีเสา(3) สง่ไปท่ีฐานราก(1) ท าให้
ฐานรากแตล่ะตวัต้องรับน า้หนกัมาก                  

                                                                                                                               

 
              

ภาพท่ี 4-28 แสดงถึงบ้านแบบเก่าท่ีมีการก่อสร้างโดยทัว่ไป 
 



 

 

4.3.3.2   วิธี และขัน้ตอนการก่อสร้างบ้านลอยน า้ 
 

งานวิจยันวตักรรมบ้านลอยน า้ค านงึถึงการใช้วสัดนุ า้หนกัเบา 
หาง่าย ก่อสร้างได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการกนัความร้อน สามารถประกอบด้วยอปุกรณ์
ชา่งพืน้ฐาน โดยใช้แรงงาน 2-4 คนในการเตรียม และประกอบแตล่ะชิน้สว่น 

ระบบการก่อสร้างของบ้านลอยน า้ประกอบด้วย 
1. ระบบพืน้(ทุ่นลอย) ใช้วสัดโุฟม EIFS ชนิดกันไฟลาม 

ขนาด3 x 8.4 x 0.30 เมตร ในการก่อสร้าง หุ้มด้วยตะแกรงไฟเบอร์กลาส แล้วฉาบด้วยปนูผสม 
base coat ท าให้มีน า้หนักเบาก่อสร้างง่ายสามารถท าได้โดยแรงงาน ตัง้แต่ 2-4 คน ใช้เวลา
ประมาณ 2 วนั   

2. ระบบผนงัโครงสร้างด้านขวางใช้วสัดโุฟม EIFS ชนิดกนั
ไฟลามตดัขนาดตามแบบจ านวน 3 ชิน้ เพ่ือเป็นผนงัโครงสร้างด้านขวาง หุ้ มด้วยตะแกรงไฟเบอร์
กลาส แล้วฉาบด้วยปนูผสม base coat สามารถท าได้โดยแรงงาน ตัง้แต ่2-4 คน ใช้เวลาประมาณ 
2 วนั   

3. ระบบผนังโครงสร้างด้านยาวและระบบหลังคาใช้วัสดุ
แผ่นโฟมพาเนล กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8.40 เมตร หนา 6 นิว้ชนิดกันไฟลามตดัขนาดตามแบบ
จ านวน 6 ชิน้ เพ่ือเป็นผนงัโครงสร้างด้านยาวและโครงหลงัคา สามารถประกอบผนงัและหลงัคา
ด้วยอุปกรณ์ช่างพืน้ฐานทั่วไปเช่น สว่าน และน็อตยึด โดยใช้แรงงานตัง้แต่ 4-6 คน ใช้เวลา
ประมาณ 2 วนั   

4. ติดตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบ
สุขาภิบาล ระบบประปา ระบบปรับอากาศ  และแผงโซล่าร์เซลล์ ใช้แรงงาน 2-3 คน ใช้เวลา
ประมาณ 2 วนั 

5. เจาะช่องแสง ติดตัง้ประตูหน้าต่างใช้แรงงาน 2-3 คน 
ใช้เวลาประมาณ 1 วนั 

6. ติดตัง้กระเบือ้งพืน้ และกระเบือ้งห้องน า้ใช้แรงงาน 2-3 
คน ใช้เวลาประมาณ 1 วนั 

7. ติดตัง้เฟอร์นิเจอร์ ทาสี ใช้แรงงาน 2-3 คน ใช้เวลา
ประมาณ 1 วนั 

                                                                                                                                           



 

 

 
ภาพท่ี 4-29 แสดงชิน้สว่นประกอบตา่งๆของบ้านลอยน า้ 

 
ภาพท่ี 4-30 แสดงชิน้สว่นทุ่นของบ้านลอยน า้ 

 
 



 

 

 
 

ภาพท่ี 4-31 แสดงชิน้สว่นผนงัของบ้านลอยน า้ 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-32 แสดงชิน้สว่นหลงัคาของบ้านลอยน า้ 

 
 



 

 

4.2     จากการวิเคราะห์ ประเมินผล และรวบรวมข้อมูลเพ่ือก าหนดเป็นเกณฑ์การ
ออกแบบนวัตกรรมบ้านลอยน า้  ผลการศึกษา นวัตกรรมบ้านลอยน า้ เสนอรูปแบบดังนี ้

 
 

 
ภาพท่ี 4-33 แสดงแบบแปลนบ้านลอยน า้ 

 
 

ภาพท่ี 4-34 แสดงแบบรูปด้านหน้าบ้านลอยน า้ 



 

 

 
 

ภาพท่ี 4-35 แสดงแบบรูปตดัตามขวางบ้านลอยน า้ 
 

 

 
ภาพท่ี 4-36 แสดงแบบรูปตดัด้านยาวบ้านลอยน า้ 

 



 

 

 

ภาพท่ี 4-37 แสดงแผนผงั ระบบน า้ท่ีใช้ในบ้านลอยน า้ 

 

 
 

ภาพท่ี 4-38 แสดงแบบรูปทศันีย์ภาพบ้านลอยน า้ 
 



 

 

 
 

ภาพท่ี 4-39 แสดงแบบรูปทศันีย์ภาพบ้านลอยน า้ 
 

 
 

ภาพท่ี 4-40 แสดงแบบรูปทศันีย์ภาพภายในบ้านลอยน า้มมุมองจากบนเตียง 
 



 

 

 
 

ภาพท่ี 4-41 แสดงแบบรูปทศันีย์ภาพภายในบ้านลอยน า้มมุมองจากทางเข้าด้านหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4.3   ผลการก่อสร้างบ้านลอยน า้ 
 

วิธี และขัน้ตอนการก่อสร้างบ้านลอยน า้ประกอบด้วย 
1.   ระบบพืน้(ทุ่นลอย) ใช้วสัดโุฟม EIFS ชนิดกนัไฟลาม ขนาด3 x 8.4 x 0.30 

เมตร ในการก่อสร้าง หุ้มด้วยตะแกรงไฟเบอร์กลาส แล้วฉาบด้วยปนูผสม base coat ท าให้มี
น า้หนกัเบาก่อสร้างง่ายสามารถท าได้โดยแรงงาน ตัง้แต ่2-4 คน ใช้เวลาประมาณ 2 วนั   

2.   ระบบผนงัโครงสร้างด้านขวางใช้วสัดโุฟม EIFS ชนิดกนัไฟลามตดัขนาดตาม
แบบจ านวน 3 ชิน้ เพ่ือเป็นผนงัโครงสร้างด้านขวาง หุ้มด้วยตะแกรงไฟเบอร์กลาส แล้วฉาบด้วย
ปนูผสม base coat สามารถท าได้โดยแรงงาน ตัง้แต ่2-4 คน ใช้เวลาประมาณ 2 วนั   

3.   ระบบผนงัโครงสร้างด้านยาวและระบบหลงัคาใช้วสัดแุผ่นโฟมพาเนล  กว้าง 
1.20 เมตร ยาว 8.40 เมตร หนา 6 นิว้ชนิดกนัไฟลามตดัขนาดตามแบบจ านวน 6 ชิน้ เพ่ือเป็นผนงั
โครงสร้างด้านยาวและโครงหลงัคา สามารถประกอบผนงัและหลงัคาด้วยอุปกรณ์ช่างทัว่ไปเช่น 
สวา่น และน็อตยดึ โดยใช้แรงงานตัง้แต ่4-6 คน ใช้เวลาประมาณ 2 วนั   

5.   ติดตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบสขุาภิบาล ระบบประปา 
ระบบปรับอากาศ และแผงโซลา่ร์เซลล์ ใช้แรงงาน 2-3 คน ใช้เวลาประมาณ 2 วนั 

6.   เจาะชอ่งแสง ตดิตัง้ประตหูน้าตา่ง ใช้แรงงาน 2-3 คน ใช้เวลาประมาณ 1 วนั 
7.   ติดตัง้กระเบือ้งพืน้ และกระเบือ้งห้องน า้ ใช้แรงงาน 2-3 คน ใช้เวลาประมาณ 

1 วนั 
8.    ตดิตัง้เฟอร์นิเจอร์ ทาสี ใช้แรงงาน 2-3 คน ใช้เวลาประมาณ 1 วนั 

 
 
     



 

 

             
            

ภาพท่ี 4-42 แสดงโฟม EPS ชนิดกนัไฟลาม ก่อนตดิตะแกรงไฟเบอร์กลาส และฉาบผิว 
 

 
 

ภาพท่ี  4-43 แสดงขัน้ตอนการเตรียมโฟม EPS ชนิดกนัไฟลามส าหรับผนงัด้านสกดั 
 



 

 

 
 

ภาพท่ี 4-44 แสดงขัน้ตอนการแสดงการติดตะแกรงไฟเบอร์กลาส เพ่ือฉาบผิว 
 

 
 

ภาพท่ี 4-45 แสดงขัน้ตอนการแสดงการติดตะแกรงไฟเบอร์กลาส เพ่ือฉาบผิว 
 



 

 

 
 
ภาพท่ี 4-46 แสดงขัน้ตอนการตดิตัง้ผนงั 5 เหล่ียมด้านหน้า และด้านหลงั ฉาบยึดติดด้วย base 

coat ท าค า้ยนั ใช้เวลา 2 วนัเพ่ือให้แห้งสนิทเพิ่มความแข็งแรง 
 

 
 
ภาพท่ี 4-47 แสดงขัน้ตอนการตดิตัง้ผนงั 5 เหล่ียมด้านหน้า และด้านหลงั ฉาบยึดติดด้วย base 

coat ท าค า้ยนั ใช้เวลา 2 วนัเพ่ือให้แห้งสนิทเพิ่มความแข็งแรง 



 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4-48 แสดงขัน้ตอนการตดิตัง้ชิน้สว่นผนงั โฟม panel ด้านข้าง 
 

 
 

ภาพท่ี 4-49 แสดงขัน้ตอนการตดิตัง้ชิน้สว่นผนงั โฟม panel สว่นหลงัคา   
 



 

 

                 
 
ภาพท่ี 4-50 แสดงขัน้ตอนการแสดงขัน้ตอนการตดิตัง้ชิน้สว่นผนงั โฟม panel ด้านข้างทัง้ 2 ด้าน

และสว่นหลงัคา 
 

 
 

ภาพท่ี 4-51 แสดงขัน้ตอนการแสดงก่อสร้างจริง ขณะติดตัง้ผนงัและหลงัคา 
 



 

 

 
 

ภาพท่ี 4-52 แสดงขัน้ตอนการแสดงก่อสร้างจริงขณะติดตัง้ผนงัและหลงัคา 
 

 
 

ภาพท่ี 4-53 แสดงขัน้ตอนการปลอ่ยน า้ทดสอบการลอยตวั 



 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4-54 แสดงรูปบ้านลอยน า้เม่ือตดิตัง้แผงโซลา่ร์เซลล์         
 

สรุประยะเวลาการก่อสร้างบ้านลอยน า้ได้ดงันี ้
1.   ระบบพืน้(ทุน่ลอย) ใช้เวลาประมาณ 2 วนั   
2.   ระบบผนงัโครงสร้างด้านสกดั ใช้เวลาประมาณ 2 วนั   
3.   ระบบผนงัโครงสร้างด้านยาวและระบบหลงัคา ใช้เวลาประมาณ 2 วนั   
5.   ติดตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบสขุาภิบาล ระบบประปา 

ระบบปรับอากาศ และแผงโซลา่ร์เซลล์ ใช้เวลาประมาณ 2 วนั 
6.   เจาะชอ่งแสง ตดิตัง้ประตหูน้าตา่ง ใช้เวลาประมาณ 1 วนั 
7.   ติดตัง้กระเบือ้งพืน้ และกระเบือ้งห้องน า้ ใช้เวลาประมาณ 1 วนั 
8.    ตดิตัง้เฟอร์นิเจอร์ ทาสี ใช้เวลาประมาณ 1 วนั 
รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 7 วนั (กรณีเร่ิมท าพืน้ทุน่ และผนงัด้านสกดัพร้อมกนั) 

 

 



 

 

ผลการทดลองด้านระบบพลังงานสะอาดที่ใช้ในบ้านลอยน า้ 

 

ภาพท่ี 4-55 แสดงการเตรียมทดลองหาคา่พลงังานไฟฟ้าท่ีได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน
6แผง 

 
ใช้ระบบผลิตไฟฟ้เซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดโพลี เน่ืองจาก ประสิทธิภาพการใช้งานท่ี

ดี (12-15%) ใช้เนือ้ท่ีไม่มาก และราคาไม่สงูมากเกินไปเม่ือเทียบ กบัแบบโมโน และอมอฟัส โดย
ใช้ประมาณ 5.4 ตารางเมตร เซลล์แสงอาทิตย์ 125 W จ านวน 6 แผง ต่อวงจรแบบขนาน 
(parallel) จะได้ ไฟฟ้า 22 V.กระแส 42 Amp  924 W โดยเก็บพลงังานไว้ในแบตเตอร่ีจ่ายไฟฟ้า 
12 V กระแส 200 Amp จ านวน 2 ลกู สามารถเก็บไฟฟ้า4800 Watt ใช้เวลา 5.19 ชัว่โมงใช้การ
ชารจ์ไฟให้เต็ม เพ่ือจ่ายไฟฟ้า กระแสตรง 12 V ส าหรับไฟฟ้าแสงสว่าง และต่อเข้ากับเคร่ือง 
inverter ขนาด 1000 Wเพ่ือแปลงเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลบั 220 V ส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทัว่ไป 
เน่ืองจากต้องการประหยดัอตัราการใช้พลงังานไฟฟ้าให้ได้มากท่ีสดุ  โดยระบบไฟฟ้าทัง้หมดท่ีใช้
จะได้มาจากระบบพลงังานทดแทนท่ีสะอาดตามวตัถปุระสงค์ ซึ่งได้แก่การเก็บเก่ียวพลงังานจาก
ธรรมชาตมิาแปลงเป็นพลงังานไฟฟ้า 

 
 



 

 

 ระบบแผนผังการใช้ไฟฟ้าบ้านลอยน า้ออกแบบไว้ดังนี ้ 

 
ภาพท่ี 4-56 แสดงแผนผงั ระบบผลิตพลงังานสะอาดจาก ธรรมชาตท่ีิใช้ในบ้านลอยน า้ 

ระบบก าลงัผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลา่ร์เซลล์ และระบบแบตเตอร่ี 

 

ภาพท่ี 4-57 แสดงแผนผงั ระบบผลิตพลงังานสะอาดจาก ธรรมชาตท่ีิใช้ในบ้านลอยน า้ 
 



 

 

4.4 ประเมินผล และสรุปผลการใช้งานอาคารจริงโดยประเมินผลเปรียบเทียบ
ตัวแปรที่ตัง้ไว้ ดังหัวข้อต่อไปนี ้ 
 

4.4.1    ด้านเสถียรภาพการลอยน า้ท่ีดี ด้าน ระยะจุดศูนย์ถ่วงของ
อาคาร และใช้สมการค านวณหาแรงลอยตัวน า้ของอาคารค านวณหาแรงลอยตัวในน า้จาก
สมการแรงลอยตัว  (Buoyant Force ) 

Fb = mg.........................................(1) 
Fb = (Ro) x (Vg).............................(2) 

เม่ือ  Fb = แรงลอยตวั 
mg = น า้หนกัแพ  
Fb = แรงลอยตวั  
Ro = ความหนาแนน่ของน า้ = 1000 กิโลกรัม/ลบ.เมตร 
V = ปริมาตรแพ 
g  = ความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงโลก 

      (1) = (2) 

ทุน่บ้านลอยน า้ขนาด 3 เมตร x 8.40 เมตร x 0.30 เมตร ปริมาตร จะ
เทา่กบั   7.56 ลกูบาศก์เมตร โดยจากทฤษฏีแรงลอยตวั ค านวณสมการได้ดงันี ้

แรงลอยตวั (Fb) = เทา่กบัน า้หนกัของไหล (น า้ 1 ลกูบาศก์เมตรหนกั 
1,000 กิโลกรัม = ปริมาตรของวตัถท่ีุแทนท่ีในของไหล) 

Fb = ขนาดของบ้านลอยน า้ x ปริมาตรของน า้ 
Fb = (3 x 8.40 x 0.30) x 1000   
Fb = 7.56 x 1,000 
Fb = 7,560 กิโลกรัม 
แรงลอยตวัของฐานอาคาร จากการค านวณเทา่กบั 7,560 กิโลกรัม  
ฐานบ้านลอยน า้รับน า้หนกับรรทกุได้ 300 ตอ่ 1 ตารางเมตร หากค านวณ

จากการรับน า้หนกัของโฟม EPS 1 ลกูบาศก์เมตร จะรับน า้หนกับรรทกุได้ 984 กิโลกรัม 
ขนาดของบ้านลอยน า้ x แรงลอยตวัของโฟม EPS 1 ลกูบาศก์เมตร = 

น า้หนกับรรทกุของทุน่  
เพราะฉะนัน้ 7.56 x 984 = 7,439 กิโลกรัม  



 

 

รูปทรงท่ีมีระยะจุดศนูย์ถ่วงท่ีต ่ากว่า คร่ึงหนึ่งของระยะความสูง
ทัง้หมดของอาคาร การวางผังอาคารท่ีเน้นการรับน า้หนกัท่ีแนวกลางอาคาร ระยะจุดศนูย์ถ่วง
เท่ากบั 1.14 เมตร ในขณะท่ี บ้านพกัอาศยัทัว่ไป ระยะจดุศนูย์ถ่วงเท่ากบั 1.50 เมตร กรณีความ
สงูอาคารเทา่กนัคือ 3 เมตร  

ขนาดของทุ่นลอยน า้ สามารถรับน า้หนกับรรทุกได้ 7,439 กิโลกรัม หรือ 
295.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ในขณะท่ีบ้านพกัอาศยัท่ีเป็นโครงสร้างคอนกรีตทัว่ไปออกแบบให้
รับน า้หนกัจร (live load) เท่ากบั 150 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร บ้านลอยน า้ท่ีเป็นโครงสร้างโฟมจึง
สามารถรับน า้หนกับรรทกุหรือน า้หนกัจร ได้มากกว่ามาตรฐานการรับน า้หนักของบ้านพกัอาศยัท่ี
เป็นโครงสร้างคอนกรีตถึง 145.5 กิโลกรัม  

 
4.4.2    ด้านการก่อสร้างที่เร็ว และประหยัดโดยการเปรียบเทียบ

ระยะเวลา ปริมาณการใช้วัสดุ ขัน้ตอนและเทคนิคการก่อสร้าง  
ผลการประเมินในด้านขัน้ตอน และวิธีการก่อสร้างบ้านลอยน า้ 
งานวิจยันวตักรรมบ้านลอยน า้ค านงึถึงการใช้วสัดนุ า้หนกัเบา 

หาง่าย ก่อสร้างได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการกนัความร้อน สามารถประกอบด้วยอปุกรณ์
ชา่งพืน้ฐาน โดยใช้แรงงาน 2-4 คนในการเตรียม และประกอบแตล่ะชิน้สว่น 

ระบบการก่อสร้างของบ้านลอยน า้ประกอบด้วย 
1.   ระบบพืน้(ทุ่นลอย) ใช้วสัดโุฟม EPS ชนิดกนัไฟลาม ขนาด

3 x 8.4 x 0.30 เมตร ในการก่อสร้าง หุ้มด้วยตะแกรงไฟเบอร์กลาส แล้วฉาบด้วยปนูผสม base 
coat ท าให้มีน า้หนกัเบาก่อสร้างง่ายสามารถท าได้โดยแรงงาน ตัง้แต ่2-4 คน ใช้เวลาประมาณ 2 
วนั   

2.   ระบบผนงัโครงสร้างด้านขวางใช้วสัดุโฟม EPS ชนิดกนัไฟ
ลามตดัขนาดตามแบบจ านวน 3 ชิน้ เพ่ือเป็นผนังโครงสร้างด้านขวาง หุ้มด้วยตะแกรงไฟเบอร์
กลาส แล้วฉาบด้วยปนูผสม base coat สามารถท าได้โดยแรงงาน ตัง้แต ่2-4 คน ใช้เวลาประมาณ 
2 วนั   

3.   ระบบผนงัโครงสร้างด้านยาวและระบบหลงัคาใช้วสัดแุผ่น
โฟมพาเนล กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8.40 เมตร หนา 6 นิว้ชนิดกนัไฟลามตดัขนาดตามแบบจ านวน 
6 ชิน้ เพ่ือเป็นผนังโครงสร้างด้านยาวและโครงหลังคา สามารถประกอบผนังและหลังคาด้วย
อปุกรณ์ชา่งทัว่ไปเชน่ สวา่น และน็อตยดึ โดยใช้แรงงานตัง้แต ่4-6 คน ใช้เวลาประมาณ 2 วนั   



 

 

4.   ติดตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบ
สุขาภิบาล ระบบประปา ระบบปรับอากาศ  และแผงโซล่าร์เซลล์ ใช้แรงงาน 2-3 คน ใช้เวลา
ประมาณ 2 วนั 

5.   เจาะช่องแสง ติดตัง้ประตหูน้าตา่ง ใช้แรงงาน 2-3 คน ใช้
เวลาประมาณ 1 วนั 

6.   ติดตัง้กระเบือ้งพืน้ และกระเบือ้งห้องน า้ ใช้แรงงาน 2-3 
คน ใช้เวลาประมาณ 1 วนั 

7.  ตดิตัง้เฟอร์นิเจอร์ ทาสี ใช้แรงงาน 2-3 คน ใช้เวลาประมาณ 
1 วนั 

เปรียบเทียบรูปทรงบ้านลอยน า้ กบัรูปทรงบ้านพกัอาศยัทัว่ไป 
โดยก าหนดพืน้ท่ี พืน้อาคารเท่ากันคือ 25.20 ตารางเมตร จากการ วิเคราะห์ เปรียบเทียบรูปทรง
ของบ้านทัง้ 2 รูปทรงโดย ก าหนดพืน้ท่ีพืน้อาคารเท่ากัน สรุปได้ว่า รูปทรงบ้านลอยน า้ ประหยดั
การใช้วสัดมุากกวา่รูปทรงปกต ิรวม 5 ตารางเมตร แตไ่ด้ปริมาตรภายใน มากกว่า 11.04 ลกูบาศก์
เมตร และรูปทรงบ้านลอยน า้ได้พืน้ท่ีด้านข้างเพิ่มด้านละ 80 เซนติเมตรท่ีระดบัความสูงระดับ 
1.27 เมตร  

 

                     ภาพท่ี 4-6 ภาพแสดงรูปทรงท่ีประหยดัวสัด ุและได้พืน้ท่ีใช้สอยมากขึน้ 

 
 



 

 

4.4.3  ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการเปรียบเทียบราคาวัสดุ
ก่อสร้าง  และการต้านทานความร้อน และความชืน้ 

 
จากการศึกษา เปรียบเทียบข้อมูลพบว่า บ้านลอยน า้มีราคาถูกกว่าบ้าน 

บ้านพักอาศัยระบบคอนกรีตทั่วไป และลอยน า้ของกรมโยธาธิการ 3 เท่า รับน า้หนักได้ 984 
กิโลกรัม ตอ่ ลกูบาศก์เมตร  ราคาลกูบาศก์เมตรประมาณ  1,395 บาท 

การทดลองโดยใช้สมการค านวณหาภาระการท าความเย็นของอาคาร  
จากสมการ   Q = U x A x ΔT .......................................(3) โดย                                  

คา่ Q รวมของบ้านพกัอาศยัท่ีก่อสร้างด้วยระบบทัว่ไป เท่ากบั 
18,329.76  Btu/h เปรียบเทียบคา่การถ่ายเทความร้อนของวสัดอุาคารรวมของบ้านพกัอาศยัท่ี
ก่อสร้างด้วยระบบทัว่ไปลอยน า้กบับ้านลอยน า้ 

คา่การสง่ผา่นความร้อนของบ้านลอยน า้เท่ากบั  1,289.12  Btu/h 
จากการค านวณโดยใช้สมการท่ี 3 พบว่า ภาระการท าความเย็นรวมของ

บ้านลอยน า้น้อยกวา่คา่ภาระการท าความเย็นของบ้านพกัอาศยัทัว่ไปท่ีก่อสร้างด้วยระบบคอนกรีต 
จงึท าให้บ้านลอยน า้ประหยดัก าลงัไฟฟ้าในระบบปรับอากาศกวา่บ้านพกัทัว่ไป 14 เทา่ 

โดยพลงังานไฟฟ้าทัง้หมดท่ีใช้ในบ้านลอยน า้ เท่ากบั 2,824.40 W ต่อ
วนั ซึง่ผลิตได้จาก เซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 125 W จ านวน 6 แผง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.4.4    ด้านการประยุกต์ใช้ระบบพลังงานทดแทนส าหรับอาคาร โดย
การตดิเซลล์แสงอาทติย์เพื่อผลิตไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งมีค่าการส่งผ่านความร้อนต ่า จึงลด
ภาระการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบปรับอากาศ ท าให้ใช้เซลล์แสงอาทติย์จ านวนไม่มาก 
แต่ผลิตไฟฟ้าเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 
ผลการประเมินในด้านปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
เน่ืองจากแหลง่พลงังานท่ีใช้เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโมโน แบบไม่

เช่ือมต่อกับสาธารณูปโภค(stand alone) งานวิจัยนีเ้ลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีจ าเป็นในการอยู่
อาศยั แตย่งัคงไว้ด้วยคณุภาพในการใช้ชีวิต อีกทัง้ วสัดท่ีุเลือกใช้มีค่าการกนัความร้อนสงู ดงันัน้
จงึสามารถลดปริมาณไฟฟ้าท่ีต้องใช้ในระบบปรับอากาศ 14 เทา่  

 
ผลการประเมินในด้านศักยภาพในการใช้พลังงานทดแทน 
ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ประมาณ 5.4 ตารางเมตร (โซล่าร์เซลล์ 

125 watt จ านวน 6แผง) ตอ่วงจรแบบขนาน (parallel) จะได้ ไฟฟ้า 22 V.กระแส 42 Amp  โดย
เก็บพลงังานไว้ในแบตเตอร่ีจ่ายไฟฟ้าขนาด 200 Amp จ านวน 2 ลูก ใช้เวลา 5.30 ชัว่โมงใช้การ
ชารจ์ไฟให้เต็ม แบตเตอร่ี 12 V ขนาด 200 Amp จ านวน 2 ก้อน เพ่ือจ่ายไฟฟ้า กระแสตรง 12 V 
ส าหรับไฟฟ้าแสงสว่าง และต่อเข้ากับเคร่ือง inverter ขนาด 1,000 เพ่ือแปลงเป็นระบบไฟฟ้า
กระแสสลบั 220 V ส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทัว่ไป เน่ืองจากต้องการประหยดัอตัราการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าให้ได้มากท่ีสดุ โดยระบบไฟฟ้าทัง้หมดท่ีใช้จะได้มาจากระบบพลงังานทดแทนท่ีสะอาดตาม
วตัถปุระสงค์ ซึง่ได้แก่การเก็บเก่ียวพลงังานจากธรรมชาตมิาแปลงเป็นพลงังานไฟฟ้า 

ผลท่ีได้จากการศกึษาคือบ้านลอยน า้ขนาด 3 x 8.4 เมตร มีพืน้ท่ีใช้สอย 
25.2 ตารางเมตร เพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวนัตามต้องการและเหมาะสมกบัพืน้ท่ี ท่ีเส่ียง
ตอ่น า้ท่วม ซึ่งบ้านลอยน า้นี ้มีราคาคา่วสัดปุระมาณ 459,705 บาท น า้หนกัรวมของบ้านลอยน า้  
เท่ากับ 1,595.16 กิโลกรัม สามารถลอยน า้และเคล่ือนท่ีได้ในยามน า้ท่วม สามารถรับน า้หนัก
บรรทกุมากท่ีสดุได้ 7 ตนั โดยรับน า้หนกัได้ 295 กิโลกรัม ตอ่ 1 ตาราง สามารถใช้งานได้บนพืน้ดิน 
และ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด125 W 6 แผง ในการผลิตพลงังานไฟฟ้าซึ่งเพียงพอตอ่การใช้
ชีวิตประจ าวนั 

 
 

 



 

 

บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1   บทสรุป 

                   บทสรุปของการศึกษาวิจัยครัง้นีแ้สดงให้เห็นถึงมุมมองใหม่ในการอยู่อาศยั ในแง่ 
การออกแบบท่ีรวมนวัตกรรมการ อยู่อาศัย และเทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน เกิดจากการ วิเคราะห์ ทัง้ทางด้าน รูปทรง วสัดุ และระบบการก่อสร้ าง
รูปแบบใหมซ่ึง่ไมจ่ าเป็นต้องมีเสาและคาน ผสมผสาน เทคโนโลยีผลิตพลงังานสะอาดอย่างยัง่ยืน 
เป็นนวัตกรรมท่ีอยู่อาศัยท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ราคาไม่แพง อายุการใช้งานยาวนาน เป็น
จดุเร่ิมต้นของท่ีอยู่อาศยัรูปแบบใหม่ จากการวิเคราะห์ และทดลอง และก่อสร้างจริง ซึ่งสามารถ
สรุปผลการออกแบบบ้านลอยน า้ได้ดงันี ้

5.1.1   สรุปตวัแปรท่ีส าคญัในการออกแบบ  
5.1.1.1   ด้านรูปทรงท่ีมีจุดศนูย์ถ่วงต ่ากว่าคร่ึงของความสูงทัง้หมด ระยะ

จมน า้ท่ีต ่า และวสัดทุุน่ท่ีเบาเพ่ือเสถียรภาพในการลอยน า้ท่ีดี  
5.1.1.2   ด้านเทคนิคการก่อสร้างท่ีเร็วกว่าระบบการก่อสร้างทัว่ไปกว่า 4 

เทา่ และด้านการประหยดัวสัดกุ่อสร้าง  
5.1.1.3   ด้านประหยดัการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ กวา่

บ้านพกัอาศยัทัว่ไป 14 เทา่ และราคาท่ีไมแ่พง 
5.1.1.4   ด้านการใช้ระบบพลงังานทดแทนเช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และ 

อปุกรณ์เคร่ืองไฟฟ้าท่ีจ าเป็นส าหรับอาคาร  
 

5.1.2  ผลสรุปการออกแบบบ้านลอยน า้ จากการวิเคราะห์ และคดัเลือกตวัแปรใน
ด้าน รูปทรงท่ีมีระยะจดุศนูย์ถ่วงท่ีต ่ากว่า คร่ึงหนึ่งของระยะความสงูทัง้หมดของอาคาร การวาง
ผงัอาคารท่ีเน้นการรับน า้หนกัท่ีแนวกลางอาคาร ระยะจุดศนูย์ถ่วงเท่ากับ 1.14 เมตร ในขณะท่ี 
บ้านพกัอาศยัทัว่ไป ระยะจดุศนูย์ถ่วงเทา่กบั 1.50 เมตร กรณีความสงูอาคารเทา่กนัคือ 3 เมตร  

ด้านการเลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสมในการก่อสร้าง ด้านน า้หนักเบาเพียง 16 
กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เคล่ือนย้ายได้ง่าย มีความยืดหยุ่นในการท างานสูง สามารถก่อสร้างได้
โดยใช้แรงงานประมาณ 4-6 คน ท าให้ก่อสร้างได้เร็ว สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนท่ีอยู่อาศยัได้
ทนัที ในงานวิจยันี ้พบวา่ ระบบผนงั EIFS เหมาะสมท่ีสดุในการท าวสัดทุุน่ลอย ผนงั และหลงัคา  



 

 

ด้านการเน้นรูปทรงท่ีใช้วัสดุน้อย แต่ได้พืน้ท่ีมาก โดยมีพืน้ท่ีเปลือกอาคาร
ทัง้หมด 124.56  ตารางเมตร จากการ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ บ้านทัง้ 2 รูปทรงโดย ก าหนด พืน้ท่ี 
พืน้อาคาร เท่ากนั สรุปได้ว่า รูปทรงบ้านลอยน า้ ประหยดัการใช้วสัดมุากกว่ารูปทรงปกติ รวม 5 
ตารางเมตร แตไ่ด้ปริมาตรภายใน มากกว่า 11.04 ลกูบาศก์เมตร และรูปทรงบ้านลอยน า้ได้พืน้ท่ี
ด้านข้างเพิ่มด้านละ 80 เซนตเิมตรท่ีระดบัความสงูระดบั 1.27 เมตร   โดยคา่ก่อสร้าง บ้านลอยน า้ 
459,705 บาท หรือ 1824 บาท/ตารางเมตร ใช้วัสดุท่ีไม่แพงก่อสร้าง สามารถก่อสร้างเสร็จได้
ภายในเวลา 7 วัน ท าให้ประหยัดค่าค่าแรงงาน ค่าความร้อนถ่ายเทของบ้านลอยน า้เท่ากับ 
1177.54 Btu./h. น้อยกว่าบ้านพกัทัว่ไปในขนาดเดียวกนั 15.38 เท่ามีคา่ต้านทานความร้อน และ
ความชืน้ท่ีดี ลอยน า้ได้ ซึ่งในงานวิจยันี ้พบว่า โฟมEIFS เหมาะสมท่ีสดุในการท าวสัดทุุ่นลอยและ
ตวับ้าน 

ด้านการระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็นการประยุกต์ใช้พลังงาน
สะอาด 2 ระบบ คือ แผงโซลา่ร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้ารวม 2400 Watt  ใช้เวลา 5.19 ชัว่โมงในการ ชาร์จ
ไฟฟ้า เก็บไว้ในแบตเตอร่ี และมีระบบแปลงไฟฟ้ากระแสตรง เป็น 220 V เพ่ือรองรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ท่ีจ าเป็นในการอยูอ่าศยั แตย่งัคงไว้ด้วยคณุภาพในการใช้ชีวิต 

 
5.1.3  สรุปวิธีการการก่อสร้างบ้านลอยน า้ 

1.   ระบบพืน้(ทุน่ลอย) ใช้วสัดผุนงั EIFS ชนิดกนัไฟลาม ขนาด3 x 8.4 x 0.30 
เมตร ในการก่อสร้าง หุ้มด้วยตะแกรงไฟเบอร์กลาส แล้วฉาบด้วยปนูผสม base coat ท าให้มี
น า้หนกัเบาก่อสร้างง่ายสามารถท าได้โดยแรงงาน ตัง้แต ่2-4 คน ใช้เวลาประมาณ 2 วนั   

2.   ระบบผนงัโครงสร้างด้านขวางใช้วสัดผุนงั EIFS ชนิดกนัไฟลามตดัขนาด
ตามแบบจ านวน 3 ชิน้ เพ่ือเป็นผนงัโครงสร้างด้านขวาง หุ้มด้วยตะแกรงไฟเบอร์กลาส แล้วฉาบ
ด้วยปนูผสม base coat สามารถท าได้โดยแรงงาน ตัง้แต ่2-4 คน ใช้เวลาประมาณ 2 วนั   

3.   ระบบผนังโครงสร้างด้านยาวและระบบหลังคาใช้วัสดุแผ่นโฟมพาเนล 
กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8.40 เมตร หนา 6 นิว้ชนิดกันไฟลามตดัขนาดตามแบบจ านวน 6 ชิน้ เพ่ือ
เป็นผนงัโครงสร้างด้านยาวและโครงหลงัคา สามารถประกอบผนงัและหลงัคาด้วยอุปกรณ์ช่าง
พืน้ฐานทัว่ไปเชน่ สวา่น และน็อตยดึ โดยใช้แรงงานตัง้แต ่4-6 คน ใช้เวลาประมาณ 2 วนั   

4.   ติดตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ประปา ระบบปรับอากาศ และแผงโซลา่ร์เซลล์ ใช้แรงงาน 2-3 คน ใช้เวลาประมาณ 2 วนั 



 

 

5.   เจาะชอ่งแสง ติดตัง้ประตหูน้าตา่ง ใช้แรงงาน 2-3 คน ใช้เวลาประมาณ 1 
วนั 

6.   ติดตัง้กระเบือ้งพืน้ และกระเบือ้งห้องน า้  ใช้แรงงาน 2-3 คน ใช้เวลา
ประมาณ 1 วนั 

7.    ตดิตัง้เฟอร์นิเจอร์ ทาสี ใช้แรงงาน 2-3 คน ใช้เวลาประมาณ 1 วนั 

5.1.3  ประเมินผล และสรุปผลการวิจยับ้านลอยน า้เม่ือเปรียบเทียบกบับ้านทัว่ไป 

บทสรุปผลท่ีได้จากการวิจยั คือ 
5.1.3.1 บ้านลอยน า้ท่ีมีระยะจดุศนูย์ถ่วงท่ี 1.14 เมตร ขณะท่ีบ้านพกัทัว่ไปมี

ระยะจุดศนูย์ถ่วงท่ี 1.50 เมตรกรณีความสูงอาคารเท่ากนั (3เมตร)ซึ่งท าให้มีเสถียรภาพการลอย
น า้ท่ีดี  สามารถรับน า้หนักบรรทุกได้มากท่ีสุดเท่ากับ 7 ตนัโดยรับน า้หนกัได้ 295 กิโลกรัมต่อ1 
ตารางเมตร 

5.1.3.2 ราคาคา่วสัดปุระมาณ 459,705 บาท ระยะเวลาการก่อสร้างไม่เกิน 7 
วนั สามารถลอยน า้และเคล่ือนท่ีได้ในยามน า้ทว่ม  

5.1.3.3 ประหยดัภาระในการท าความเย็นกวา่บ้านพกัทัว่ไป 14 เท่า กรณีพืน้ท่ี 
พืน้อาคารเทา่กนั (25.2 ตารางเมตร)  

5.1.3.4 ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 125 W จ านวน6 แผง ในการผลิตไฟฟ้า
ให้กับตวับ้านซึ่งไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาระบบสาธารณูปโภคจากภายนอกแต่ยังมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัได้ตามปกติ เป็นจุดเร่ิมต้นในการพิจารณาท่ีอยู่อาศยั
รูปแบบใหมใ่นอนาคต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.2     ข้อเสนอแนะ 
นวตักรรมบ้านลอยน า้ในงานวิจยันี ้ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน า้ท่วม

อย่างครบถ้วนแต่ยังเป็นเพียงแค่จุดเร่ิมต้นเล็กๆท่ีอาจขยายความกลายเป็น ชุมชนลอยน า้ท่ี 
อนุรักษ์และผลิตพลงังาน ท าให้ขอบเขตการอยู่อาศยักว้างขึน้ไปอีกระดบัโดย มีคณุภาพชีวิตท่ีดี
และไมท่ าลายสิ่งแวดล้อม  

5.2.1   สามารถประยกุต์การใช้งาน อยู่อาศยัได้ยามปกติและยามเกิด
อทุกภยั โดย นวตักรรมบ้านลอยน า้ สามารถใช้งานได้แบง่เป็น 3 ลกัษณะ คือ  

5.2.1.1 กรณีลอยน า้ตลอดเวลา 

 
ภาพท่ี 5-1 ภาพแสดงนวตักรรมบ้านลอยน า้ ลอยน า้ตลอดเวลา 

 
ในกรณีท่ีใช้เพ่ือเป็นบ้านพกัในบงึน า้ แหลง่น า้ หรือเป็นบ้านพกัตากอากาศ 

สามารถเคล่ือนท่ีหรือหมนุได้บนผิวน า้เน่ืองจากน า้หนกัเบา โดยตวับ้านจะไมมี่เสาในการยดึตวั
บ้านให้อยูก่บัท่ี  แตจ่ะใช้สมอหรือสายเคเบิล้ในการยึดทุ่นลอยท่ีตดิอยู่ท่ีบ้านลอยน า้ 

 
 
 
 



 

 

5.2.1.2  กรณีตัง้บนพืน้ 

 

ภาพท่ี 5-2 แสดงแบบบ้านลอยน า้กรณีตัง้บนพืน้ 

 
กรณีนีทุ้น่ลอยบ้านลอยน า้จ าเป็นต้องสว่นตอ่หว่งอลมูิเนียมรูปเกือกม้ายึด

โครงมีเสาเหล็กขนาด 4 นิว้ทาสีกนัสนิม 4 ด้าน โดยตวับ้านจะลอยขึน้ลงตามระดบัความสงูของ
เสา โดยเสามีความสงู 3 เมตร 

 
5.2.1.3  กรณีเกิดอทุกภยั 

 

ภาพท่ี 5-3 แสดงแบบบ้านลอยน า้ กรณีเกิดอทุกภยั



5.2.2   แนวคิดนีอ้าจก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นชุมชนลอยน า้ท่ีใช้พืน้ท่ีได้
อย่างคุ้มค่า โดยมีการเช่ือมต่อระหว่างบ้านกับบ้าน และบ้านกับระบบสาธารณูปโภคลอยน า้  ท่ี
อาจจะเกิดขึน้ตามมาในอนาคตอนัใกล้ 

5.2.2.1    ประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดรูปแบบอ่ืน เช่น Galvanize 
oxidation ผนวกกบั ระบบพลงังานสะอาด จาก แผงโซล่าร์เซลล์ และกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าเพ่ือเพิ่ม 
กระแสไฟฟ้าในการใช้งานได้อีก 

5.2.2.3    นวตักรรมบ้านลอยน า้มีความเป็นไปได้ในพฒันาตอ่ยอด 
ในอนาคตท่ีอาจมีระบบขบัเคล่ือนได้ด้วยตวัเองทัง้นีอ้าจประยกุต์ใช้พลงังานไฟฟ้าจาก แผงโซล่าร์
เซลล์ และกงัหนัลมผลิตไฟฟ้า ในการขบัเคล่ือน  

5.2.2.4    การน าน า้เสียมารีไซเคิล แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ โดย 
ตดิตัง้ ระบบ Reverse osmosis ในกรณีขาดแคลนน า้อปุโภค และบริโภคยามเกิดอทุกภยั 

5.2.2.5    ประยุกต์การใช้งาน เช่น มีการพ่วงแพลอยน า้ด้านข้าง
เพ่ือการ ปลกูผกั เลีย้งสตัว์  ในกรณีท่ีขาดแคลนอาหาร ยามเกิดอทุกภยั 

5.2.2.6    มีความเป็นไปได้ในการวิจยัพฒันาเคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้
ในบ้านเป็นระบบท่ีใช้พลงังานไฟฟ้ากระแสตรง Direct current (DC) เพ่ือประยกุต์ใช้กบับ้านท่ีใช้
พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ 

 
  แนวคิดนีอ้าจก่อให้เกิดการพฒันาเป็นชมุชนลอยน า้ท่ีใช้พืน้ท่ีได้อย่างคุ้มคา่ โดยมี

การเช่ือมตอ่ระหวา่งบ้านกบับ้านและ บ้านกบัระบบสาธารณปูโภคลอยน า้ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ตามมา
ในอนาคตอนัใกล้ ดงันัน้ นวตักรรมบ้านลอยน า้ท่ีอยู่อาศยัแห่งยคุอนาคต จึงเป็นการน าความรู้ทกุ
สาขา มาสร้างสรรค์ เพ่ือรับมือปัญหาน า้ท่วม ด้วยท่ีอยู่อาศยัท่ีตอบสนองความต้องการใช้สอย 
และประหยดัพลงังานอยา่งยัง่ยืน  
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ภาคผนวก 

 
1. ระบบผลิตไฟฟ้ากงัหนัลม 
2 .ระบบสขุาภิบาล 
3 .ระบบผลิตน า้อปุโภค และบริโภค 
4. รายการปริมาณวสัด ุและราคา ของบ้านลอยน า้ 
5. แบบนวตักรรมบ้านลอยน า้ 
 

1. ระบบผลิตไฟฟ้ากังหันลม  
พลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติท่ีมนุษย์น ามาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายใน

หลายๆประเทศ ซึ่งพลงังานธรรมชาตินีเ้ป็นพลงังานสะอาดและท่ีส าคญัใช้ได้อย่างไม่มีวนัหมด 
โดยพลงังานลมในปัจจบุนัถกูน าไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลกั  ซึ่งการแปรสายลมให้เป็น
พลงังานนัน้ ต้องอาศยัเคร่ืองมือส าคญัคือ กงัหนัลม 

กงัหนั ลม คือ  ชดุเคร่ืองจกัรกลอย่างหนึ่งท่ีสามารถเปล่ียนพลงังานจลน์จากการ
เคล่ือนท่ีของ ลมให้เป็นพลงังานกล และน าพลงังานกลมาใช้กบัระบบสบูน า้และผลิตไฟฟ้าได้ แบง่
ออกเป็น 2 ชนิดตามการหมนุของกงัหนัลม ได้แก่ กงัหนัลมแกนหมนุแนวตัง้ (Vertical Axis Wind 
Turbine) และกงัหนัลมแกนหมนุแนวนอน (Horizontal Axis Wind Turbine)  

กงัหนัลมผลิตไฟฟ้า เป็นกงัหนัลมท่ีเปล่ียนพลงังานจลน์จากการเคล่ือนท่ีของลมมา
เป็นพลงังานกล แล้วมาใช้กบัระบบผลิตไฟฟ้า 
กงัหนันีจ้ะประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลกั คือ  

1. แกนหมนุใบพดั (rotor blade) ท าหน้าท่ีรับหรือปะทะกบัแรงลม แบง่เป็นสอง
แบบตามลกัษณะการวางตวัของแกนหมนุ 

   1.1   แบบแกนนอน แกนหมนุขนานกบัทิศทางของกระแสลม 
   1.2 แบบแกนตัง้ แกนหมนุตัง้ฉากกบัทิศทางของกระแสลมและตัง้ฉาก

กบัพืน้ผิวโลก 
2.  ห้องเคร่ือง (nacelle)  



 

 

3. เสา (tower) เป็นตวัแบกรับสว่นท่ีเป็นชดุแกนหมนุใบพดั (rotor blade) และตวั
ห้องเคร่ือง (Nacelle) ท่ีอยูข้่างบน ปัจจบุนัมีใช้งาน 2 แบบ ได้แก่ แบบเสากลมกลวงและแบบเสา
โครงถกั  

4. ฐานราก (foundation) เป็นสว่นท่ีรับน า้หนกัทัง้หมดของชดุกงัหนัลมซึง่เป็น
ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ข้อดี  

1. พลงังานลมไมมี่คา่ใช้จา่ยในด้านการจดัหาพลงังาน  

2. ไมมี่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม  

3. สามารถตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพสามารถป้อนกระแสไฟฟ้าให้กบั 
ชมุชนได้โดยตรง โดยไมต้่องเสียคา่เดนิสายไฟฟ้าจากแหล่งผลิต 
 แตต้่องมีกระแสลมท่ีแรงและตอ่เน่ืองเพียงพอ 

ข้อเสีย  

1.  ผลตอ่ทศันียภาพ เน่ืองจากต้องใช้กงัหนัขนาดใหญ่ อาจบดบงั 
สว่นตา่งๆ ของพืน้ท่ีไป 

2.  การเกิดมลภาวะทางเสียง เม่ือใบพดัขนาดใหญ่ท างานจะเกิดเสียงดงั 
มากรบกวนผู้อยูใ่กล้เคียง 

3.  การรบกวนคล่ืนวิทย ุซึง่เกิดจากใบพดัส่วนใหญ่ท าจากโลหะเม่ือหมนุ 
ท าให้เกิดการรบกวนคล่ืนวิทย ุและโทรทศัน์ในระยะ 1 – 2 กิโลเมตร 

4.  ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ เม่ือติดตัง้กงัหนัลมขนาดใหญ่อาจท าให้สิ่งมีชีวิต
ใกล้เคียงอพยพไปอยู่ท่ีอ่ืน 
                         5. ไมส่ามารถควบคมุความสม ่าเสมอของพลงังานได้ 

ปัจจบุนัมีการใช้งานกงัหนัลมผลิตไฟฟ้ากนัอยูใ่นหลายประเทศ ซึง่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนในพืน้ท่ีเป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตามกงัหนัลมยงัมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบ
ข้างเคียงอ่ืนๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 



 

 

1. ด้านพืน้ท่ี กังหนัลมจะต้องติดตัง้อยู่ห่างกันห้าถึงสิบเท่าของความสูงกังหัน 
เพ่ือท่ีกระแสลม จะได้ลดความป่ันป่วนหลงัจากท่ีผ่านกังหนัลมตวัอ่ืนมา อย่างไรก็ตามพืน้ท่ีท่ี
ติดตัง้จริงของกงัหนัลมจะใช้เพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ท่ีทัง้หมด ซึ่งจะเป็นส่วนของเสาและฐาน
รากและ เส้นทางส าหรับ การเข้าไปติดตัง้และดแูลรักษา กงัหนัลมขนาดใหญ่ซึ่งมีความสงูของเสา
กงัหนัมาก จะต้องตดิตัง้ อยูห่า่งกนัเป็นระยะทางไกล ตวัอย่างเช่น กงัหนัลมผลิตไฟฟ้าขนาดระดบั
เมกะวตัต์ ต้องการระยะห่างระหว่างกนัถึง 0.5 – 1 กิโลเมตร ดงันัน้เม่ือพิจารณาโดยละเอียดแล้ว
จะพบว่าการติดตัง้กังหนัลมจะไม่ส่งผลกระทบตอ่การใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีตา่งๆ อาทิเช่นพืน้ท่ี
ทางการเกษตร พืน้ท่ีอตุสาหกรรม หรือแม้แตพื่น้ท่ีป่าธรรมชาติ ประชาชนในพืน้ท่ีดงักล่าวยงัคง
สามารถใช้ประโยชน์จากท่ีดนิได้อยา่งปกติ 

2. ด้านทศันะวิสยั ส าหรับผลกระทบทางด้านสายตาหรือการมองเห็นของระบบ
กงัหนัลมผลิตไฟฟ้านัน้ ยงัไม่ได้มีการประเมินผลออกมาอย่างชดัเจน กงัหนัลมขนาดใหญ่จะมี
ความสงูมากกว่า 50 เมตรขึน้ไป ท าให้สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล กงัหนัลมท่ีติดตัง้อยู่ตาม
ทุ่งหญ้า สร้างความสวยงาม สร้างจินตนาการ และความคิดต่างๆ ให้กับผู้พบเห็น กงัหนัลม
สามารถใช้เป็นส่ือการเรียนรู้หลักการทางอากาศพลศาสตร์ ซึ่งเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัตอ่เทคโนโลยี
การบนิหรืออากาศยานได้ 

3. ด้านเสียง เสียงของกังหนัลมเกิดจากการหมนุของปลายใบพดัตดักับอากาศ 
จากการท่ีใบพดัหมุนผ่านเสากังหนั จากความป่ันป่วนของลมบริเวณใบกังหนัลม และจากตวั
เคร่ืองจกัรกลภายในตวักงัหนัลมโดยเฉพาะส่วนของเกียร์ เสียงดงัของกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าเป็นตวั
แปรท่ีส าคญัประการหนึ่งท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของกงัหนัลม ดงันัน้ทางบริษัทผู้ผลิตกงัหนัลมจึง
พยายามพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือลดผลกระทบจากเสียงของกังหนัลมในช่วงห้าปีท่ีผ่านมา 
ระดบัของเสียงในบริเวณอาคาร บ้านเรือนหรือท่ีพกัอาศยัท่ีจะเป็นอนัตรายต่อมนษุย์อยู่ท่ีไม่เกิน 
40 เดซิเบล ท่ีระยะห่างไม่เกิน 250 เมตร ดงันัน้การติดตัง้กงัหนัลมหากต้องการหลีกเล่ียงปัญหา
ดงักลา่ว 

4. นก มีผลการศึกษาจากหลายแห่งท่ีขดัแย้งกนั ส าหรับสาเหตกุารตายของนก
จากการบนิชนกงัหนัลมท่ีก าลงัหมนุอยู่ แตห่ากพิจารณาแล้วความถ่ีของเหตกุารณ์ดงักล่าวอาจจะ
เกิดขึน้ได้ใกล้เคียงหรือน้อยกว่า การท่ีนกบินชนรถ หน้าตา่งของอาคาร หรือ สายไฟฟ้าแรงสงู ซึ่ง
เหตกุารณ์เหล่านีเ้กิดขึน้อยู่เสมอๆ ยกเว้นในบางกรณีจ านวนการตายของนกในพืน้ท่ีติดตัง้กงัหนั
ลมอาจสูง อนัเน่ืองมาจากมีฝูงนกท่ีอพยพย้ายถ่ินฐานในบางฤดกูาลผ่านพืน้ท่ีดงักล่าวในเวลา
กลางคืน หรือพืน้ท่ีนัน้เป็นแหลง่หาอาหารของนกนกัล่าบางชนิด นอกจากนีแ้ล้วจากการศกึษาของ



 

 

ผู้ เช่ียวชาญ บางคนพบวา่ในบริเวณพืน้ท่ีตดิตัง้กงัหนัลม กลบัมีอตัราการผสมพนัธุ์ของเกสรดอกไม้
ท่ีสงูมาก เน่ืองจากการป่ันป่วนของกระแสลมในบริเวณนัน้  

5. คล่ืนสนามแม่เหล็ก สญัญาณโทรทศัน์ คล่ืนวิทยุ และเรดาร์ อาจถกูรบกวนได้
จากการหมุนของกังหันลมซึ่งอาจสร้างคล่ืนรบกวนสัญญาณเหล่านี  ้ โดยเฉพาะเรดาร์ซึ่งมี
ความส าคญัตอ่ทางการทหารในปัจจบุนัยงัไม่พบว่ามีรายงานการถกูรบกวนจากกงัหนัลม  ในทาง
ตรงข้ามกังหันลมยังได้รับการยอมรับจากทางการทหารและมีพืน้ท่ีทางการทหารหลายแห่ง
โดยเฉพาะสนามบนิบางแหง่ มีกงัหนัลมติดตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง แตก็่ไม่พบว่ามีความผิดปกติ
ใดๆ กบัระบบเรดาร์ 

6. ความยัง่ยืน ปัจจบุนักระแสในเร่ืองความยัง่ยืน (sustainable) และเทคโนโลยี
ท่ีปลอดมลพิษ (zero-emission technology) ก าลงัเป็นท่ีสนใจของนกัวิทยาศาสตร์ นกัวิจยั หรือ
แม้แต่นักการเมือง การท างานของกังหันลมผลิตไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  สามารถใช้เป็น
เทคโนโลยีหนึ่งเพ่ือการผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้พลังงานจากเชือ้เพลิงซากดึกด าบรรพ์  และ
นิวเคลียร์ ดงันัน้เทคโนโลยีกงัหนัลมจงึเป็นอีกทางเลือกหนึง่ของการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. ระบบสุขาภบิาล 
เน่ืองจากข้อจ ากดัในการใช้พืน้ท่ี งานวิจยันีจ้ึงเน้นระบบสุขาภิบาลท่ีใช้พืน้ท่ีและ

ปริมาณน า้ในการก าจดัของเสียท่ีน้อยท่ีสดุโดยเลือกพิจาณา ระบบท่ีประหยดัน า้ และ  ระบบสุขา
เคล่ือนท่ี 

 
ภาพ : สขุาประหยดัน า้ 

 

 
ภาพ: สขุาเคล่ือนท่ี 



 

 

เป็นระบบท่ีมีถงับรรจขุองเสียปริมาณ 400 ลิตร ใช้น า้จากระบบสาธารณปูโภคสว่นกลาง มีถงั
บรรจขุองเสียท่ีสามารถระบายออกได้ง่าย โดยตอ่สายเพ่ือระบาย ของเสียสูถ่งับ าบดัระบบ
สาธารณะอีกที 

 
ภาพ : ชิน้สว่นสขุาเคล่ือนท่ี 

เป็นระบบสขุาเคล่ือนท่ี มีให้เลือก 2 ขนาด คือ ขนาดความจ ุ10 ลิตร (สงู 29.5 CM. x ลึก 31.5 
Cm. x กว้าง 41.5 Cm.) และ ขนาดความจ ุ20 ลิตร (สงู 42 CM. x ลึก 31.5 Cm. x กว้าง 41.5 
Cm.) "เคล่ือนย้ายง่าย จดัเก็บง่าย ท าความสะอาดง่ายมีขนาดกะทดัรัด สามารถพกพาไปในท่ี
ตา่งๆได้" ผลิตขึน้จากวสัดุ high-density polyethylene ตวัถังแข็งแรง ทนทานสามารถรองรับ
น า้หนกั โดยเฉล่ีย 120 - 130 กิโลกรัม มีระบบการล้างท าความสะอาดเพียงกดปุ่ มช าระล้างจาก 
ถงัเก็บน า้ดี(ใช้ได้ 50 ครัง้ โดยเฉล่ีย) มีถงักกัเก็บอจุระ แยกตา่งหากมีระบบป้องกนักลิ่นและการร่ัว
ของอจุระด้วย วาล์วยางกนัซมึท่ีผลิตขึน้จากยางธรรมชาติ 100% ท าให้มีความยืดหยุ่นสงูสามารถ
ป้องกนั การร่ัวซมึได้เป็นอย่างดีและมีอายกุารใช้งานนานถงักกัเก็บอจุระสามารถท าความ สะอาด
ได้ง่าย เพียงเปิดฝาถงักกัเก็บแล้วน าไปเททิง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ระบบ ผลิตน า้อุปโภค และบริโภค ระบบ ผลิตน า้ดื่ม 

 

ภาพ: เคร่ืองผลิตน า้ด่ืมจากอากาศ 

เคร่ืองผลิตน า้ด่ืมจากอากาศ เป็นเคร่ืองกรองน า้ + เคร่ืองท าน า้เย็น + เคร่ือง
ท าน า้ร้อนเคร่ืองผลิตน า้ด่ืมบริสทุธ์ิจากอากาศ HENDRX ผลิตน า้โดยใช้หลกัการการควบแน่น
ของไอน า้ในอากาศ ผ่านกระบวนการกรองด้วยวิธี reverse osmosis (R.O.) ซึ่งเป็นวิธีกรองน า้
ท่ีดีท่ีสดุในปัจจุบนัและผ่านการฆ่าเชือ้ด้วยรังสี UV 2 ขัน้ตอน ปลอดภัยไร้สารปนเปือ้นและ
จลุินทรีย์ไม่ต้องต่อน า้ประปา เพราะเคร่ืองสามารถดึงน า้จากอากาศได้โดยตรงมีระบบน า้ร้อน 
น า้เย็นในตวั (95 องศาเซลเซียส, 6 องศาเซลเซียส)มีระบบล็อคปุ่ มกดน า้ร้อนอตัโนมตัิ ป้องกนั
อบุตัเิหตจุากน า้ร้อน สามารถผลิตน า้ด่ืมได้ถึง 24 ลิตรตอ่วนั 
 

 



 

 

2. รายการและปริมาณวัสดุก่อสร้าง: หมวดงานสถาปัตยกรรม 
นวัตกรรมบ้านลอยน า้วัสดุและราคา มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ล าดบั รายการ 
จ านวน  ราคาตอ่

หนว่ย  

 จ านวนเงิน  

เมตร/แผน่/ตร.ม.  บาท  

1 หมวดงานพืน้(ทุ่นลอย)       
1.1 โฟม EPS  7.56 1,395  10,546  

  (รวมพืน้ท่ี ทุน่30 ตารางเมตร) 

1.2 
งานปกูระเบือ้งพืน้ แกรนิโต้ 60 x 
60 ซม. 25.2 

               
350  

           
8,820  

2 หมวดงานผนงั       
2.1 โฟม EPS ขนาดความกว้าง 1.2 

เมตร ยาว 6 เมตร หนา 15 ซม.  
2 20,000  40,000  

  (รวมพืน้ท่ีผนงั 53.2 ตารางเมตร) 

2.2 
ไม้บวัสมาร์ทวดู ตราช้าง หน้ากว้าง 
10 ซม.( ใช้ 24 เมตร) 24 

               
600  

         
14,400  

3 หมวดงานผนงัห้องน า้       

3.1 
โฟม EPS ขนาดความกว้าง 1.2 
เมตร ยาว 6 เมตร หนา 10 ซม.  4 

          
20,000  

         
80,000  

3.2 
งานปกูระเบือ้งผนงั แกรนิโต้(ผิวไม่
เรียบ) 60x60 ซม. 12.4 

               
350  

           
4,340  

3.3 กระจกเทมเปอร์กัน้บริเวณเปียก       

4 หมวดงานฝ้า       

4.1 
ฝ้าแผน่เรียบหนา 12 มม. ชนิดกนั
ชืน้ 4.2 

               
300  

           
1,260  

5 หมวดงานหลงัคา       
 

5.1 
โฟมพาเนล ขนาดความกว้าง 1.2 
เมตร ยาว 6  

  
 4 

 
20,000 

 
80,000 



 

 

5.2 งานกระเบือ้งหลงัคา 58.8 650     38,220  

5.3 
ไม้ปิดเชิงชาย หน้ากว้าง 10 ซม.
หนา1.6 ซม. ( ใช้ 24 เมตร) 6 

               
195  

           
1,170  

5.4 
ไม้ปิดเชิงชาย หน้ากว้าง 20 ซม.
หนา1.6 ซม.( ใช้ 24 เมตร) 6 

               
355  

           
2,130  

6 หมวดงานไฟฟ้า       
6.1 โคมไฟ Max Light รุ่น 1011820 8

นิว้840 WH*ขาว  (หรือเทียบเทา่) 
5 239 1,195 

6.2 
โคมไฟภายนอก 1015669 i6jo 
EWS300 OSLO ขาว 3 

            
1,045  

           
3,135  

6.3 
สวิทช์ไฟ รุ่นKristal Light ย่ีห้อ 
Bitichino  5 

               
300  

           
1,500  

6.4 
ปลัก๊ไฟ สงูจากพืน้ 20ซม.
panasonic รุ่น Full colour series 10 

               
400  

           
4,000  

6.5 
ปลัก๊ไฟ สงูจากพืน้ 110 ซม.  
panasonic รุ่น Full colour series 1 

               
400  

              
400  

6.6 
ปลัก๊ไฟภายนอกมีฝาครอบสงูจาก
พืน้ 110 ซม.  3 

               
500  

           
1,500  

6.7 
เคร่ืองป๊ัมน า้อตัโนมตั(ิไร้ถงั)ขนาด
250 watt FCP-250  1 

            
7,890  

           
7,890  

6.8 
เคร่ืองท าน า้อุ่น 3500watt/hr รุ่น 
WH101E 1 

            
3,990  

           
3,990  

6.9 
เคร่ืองปรับอากาศ World air 
12,000 BTU 1 

          
12,000  

         
12,000  

6.10 ตู้เมนไฟ 1 
            

3,000  
           

3,000  
6.12 งานเหมาเดนิสายไฟ  1       10,000        10,000  

     ล าดบั รายการ จ านวน  ราคาตอ่  จ านวนเงิน  



 

 

หนว่ย  

  
เมตร/แผน่/ตร.ม. 

  
 
  

บาท  
  7 หมวดงานประปาและสขุาภิบาล 

7.1 
อา่งล้างหน้า56949 -0005 KATE  

1 
            

3,390  
           

3,390  

7.2 
ก็อกน า้อา่งล้างหน้า 1004010  
ก้านโยก  1 

            
1,250  

           
1,250  

7.3 ฝักบวัโครเม่ียม GROHE 1 
            

2,890  
           

2,890  

7.4 
ก็อกฝักบวั วาวล์เด่ียว 1021038 
GROHE   1 

            
1,900  

           
1,900  

7.5 

 
ชดุสายช าระ WANG WS-030S 
สแตนเลส 

 
1 

               
999  

              
999  

7.6 ฝาครอบท่อ 2 
               

200  
              

400  

7.7 ท่ีแขวนผ้าเช็ดตวั โครเม่ียม 1 
               

515  
              

515  

7.8 
ท่ีแขวนกระดาษ+ฝาปิด 
NADIA6602  1 

               
465  

              
465  

7.9 ถงัน า้เสีย250 ลิตร 2 
               

500  
           

1,000  

7.10 ถงัน า้ดี 250 ลิตร 3 
               

500  
           

1,500  
7.11 ถงัส้วม 1         1,200           1,200  

8 หมวดงานประตหูน้าตา่ง       

8.1 
D1 ประต ูบาน slide พบัได้ตาม
แบบ บานอลมูิเนียมอบสีขาว  ด้าน 1 

          
20,000  

         
20,000  

8.2 กระจกHeat stop หนา 8 มม. 1.6        3,000          4,800  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อปุกรณ์รางและมือจบั ระบรุุ่น
ภายหลงั 

8.3 
D2 ประต ูบาน slide พบัได้ตาม
แบบ บานไม้อดัท าสีโชว์ลายไม้  1 

            
8,000  

           
8,000  

8.4 
อปุกรณ์รางเล่ือน/บานพบั/กลอน/
ชดุล็อด   1 

          
10,000  

         
10,000  

8.5 
D3 ประต ูบาน slide บานไม้อดัท า
สีโชว์ลายไม้  1 

            
9,000  

           
9,000  

8.6 กระจก Heat stop หนา 8 มม.  
อปุกรณ์รางเล่ือน/บานพบั/กลอน/
ชดุล็อด   

1 10,000 10,000 

  ระบรุุ่น/ย่ีห้อภายหลงัโดยสถาปนิก 

8.7 
W1 หน้าตา่งบาน FIX กระจกลามิ
เนต กรอบ อลมูิเนียมอบสีขาวด้าน 1 

            
5,000  

           
5,000  

8.8 
W2 หน้าตา่งบาน slide พบัได้ตาม
แบบ บานอลมูิเนียมอบสีขาว   1 

            
5,000  

           
5,000  

       รวมราคา  
        

459,705  



 

 

5     แบบบ้านลอยน า้ 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวัตผู้ิเขียนวิทยานิพนธ์ 
 
 นายอภิชิต กมลสันติสุข เกิดวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2522 สถานท่ีเกิดจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั ในปีการศกึษา 2546 
 ประวตัิการท างาน 

พ.ศ. 2546-2547   สถาปนิกโครงการ บริษัท ซี เอ็ม49 จ ากดั 
พ.ศ. 2547-2548           สถาปนิก บริษัท คีย์ อิน จ ากดั 
พ.ศ. 2548-2549           สถาปนิก บริษัท อาร์ เอ็ม เจ เอ็ม จ ากดั 
พ.ศ. 2550-2551           สถาปนิก บริษัท ไวท์สเปซ จ ากดั 
พ.ศ. 2551-2555           สถาปนิก บริษัท เอ็ม ดี เอ็ม เอ  
เข้าศึกษาต่อปริญญาสถาปัตยกรรมมหาบณัฑิต กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในปี
การศกึษา 2553  
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